
 

     Soutěž pořádá:      Partnerem soutěže je: 

 

 
Chodíš na základku? Rád(a) fotíš?  

Tak foť techniku a vyhraj  
2 × Smartphone 

ve fotosoutěži milujeme techniku! 
 

1. Soutěž probíhá na facebookové stránce www.facebook.com/zamekkurim. 
2. Soutěžní kategorie jsou dvě – „Nejkrásnější fotografie techniky“ a  

     „Nejlépe hodnocená fotografie techniky na Facebooku“ 
3. Účastnit se mohou pouze žáci ZŠ. 
4. Na stránce školy www.facebook.com/zamekkurim je příspěvek, do kterého je možné ze strany 

soutěžících vkládat fotografie do soutěže. Soutěžící do komentáře k příspěvku vloží název fotky, 
místo a fotografii nějak tematicky spojenou s technikou. Dále označí jako „To se mi líbí“ stránku 
www.facebook.com/zamekkurim. Každý soutěžící může vložit maximálně 3 fotografie. 

5. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání 
schopen zaslat jejich originál. 

6. Vítězem v kategorii „Nejlépe hodnocená fotografie Facebooku“ se stane fotografie, který bude mít ke 
dni 10. 1. 2018 nejvíce označení „To se mi líbí“. 

7. O vítězích v kategorii „Nejkrásnější fotografie techniky“ rozhodne odborná porota 10. 1. 2018, která vybere 
ze všech přihlášených fotografií výherce.  

8. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie obsahující zesměšňující a urážlivé prvky, nebo 
fotografie nesouvisející se soutěží. V případě, že soutěžící přihlásí do soutěže více, než 3 fotografie 
budou do soutěže zařazeny pouze tři posledně vložené. 

   
Nějaké ty formality 
9. Vítězové budou vyrozuměni pomocí Facebookové zprávy. V případě, že výherce neodpoví na zprávu do 14 dnů, bude 

ze soutěže vyřazen a cena bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí. Seznam vítězů bude zveřejněn na Facebooku 
školy. Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů. 

10. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k 
prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže v médiích (dle zákona č. 121/2000 Sb.). 

11. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže.  

12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. 
13. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné 

podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání některého z účastníků. 
14. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. 


