
 PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE  
AMERIKA TVÝMA OČIMA 2012  
 
 
1. Soutěž je otevřená pro digitální černobílé či barevné fotografie ve formátu JPG, 

které byly pořízeny v USA během roku 2012 a byly zaslány do 31. října 2012 na 
adresu PraguePhoto@state.gov. Soutěžící jsou povinni uvést následující údaje:  

 Jméno a příjmení autora  

 Název fotografie  

 Město a stát, kde byl snímek pořízen 

 Měsíc a rok, kdy byl snímek pořízen 
 
2.    Minimální požadovaná velikost fotografií je 2000x1500 pixelů. Maximální velikost 
jednoho souboru může být 4 MB. Jeden soutěžící může zaslat maximálně 3 snímky. 
Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie, které nebyly upravovány pomocí filtrů a 
retuší. 
 
3.     Soutěžní fotografie budou zveřejněny v internetové fotogalerii na stránkách 
Amerického centra a na facebookových stránkách Velvyslanectví USA v Praze  
(s výhradou viz bod 7 těchto podmínek).  
 
4.     Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních 
údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  
 
5.    Soutěžící prohlašuje, že 

 je autorem přihlášených fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu 
majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se 
všemi právy a povinnostmi s tím spojenými;  

 má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích 
zachyceny nebo jejichž práv by se mohly fotografie dotýkat;  

 si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím 
zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 

 
6.     Soutěžící poskytuje organizátorovi souhlas k užití fotografií k propagaci soutěže a 
souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v 
rámci soutěže bez nároků na honorář, a to v tiskovinách vydávaných organizátorem 
soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků, souvisejících se 
soutěží.  
 
7.     Fotografie budou použity pouze v souvislosti se soutěží a výhradně nekomerčně. 
Tento souhlas soutěžící organizátorovi poskytuje na dobu pěti let. Zveřejněné foto-
grafie vždy ponesou kredit svých autorů.  
 
8.     Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo ji zrušit. Na výhru 
v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění 
přihlášených fotografií nebo jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci 
soutěže jiná opatření; především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či upra-
vované pomocí filtrů a retuší. 
 
9.     Fotografie vyhodnotí porota ve složení Petr Tůma (šéfredaktor časopisu Travel 
Digest), Markéta Kristová (webmaster Velvyslanectví USA v Praze) a Qian Liangshun 
(Velvyslanectví USA v Praze).  
 
10.    Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v Americkém centru v prosinci 
2012. Všichni účastníci soutěže budou pozváni na vyhlášení výsledků. Nejlepší foto-
grafie budou poté vystaveny v prostorách Amerického centra a budou publikovány v 
časopise Travel Digest a na internetu. Autoři tří nejlepších fotografií a vítěz ceny 
fanoušků Velvyslanectví USA na Facebooku obdrží ceny.  

mailto:PraguePhoto@state.gov

