Svět stojí za
POZNÁNÍ!
Rádi fotografujete?

Pak právě pro Vás máme novou
FOTOSOUTĚŽ!

Pravidla a podmínky
soutěže najdete na
www.agenturapoznani.cz
Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2021

Fotosoutěž „Svět stojí za POZNÁNÍ!“
Agentura poznání s.r.o. vyhlašuje prázdninovou fotosoutěž
„Svět stojí za POZNÁNÍ!“
Pravidla
Téma fotosoutěže je „Svět stojí za POZNÁNÍ!“
Zachyťte na fotografii okamžik, ve kterém si řeknete tuto větu „Svět kolem nás stojí
za POZNÁNÍ!“ Buďte originální!
Nejsou povoleny fotomontáže, je povolena kreativita.
Každá fotografie bude obsahovat název, místo pořízení fotografie, jméno a příjmení
autora, kontaktní údaje (stačí e-mail, nebude zveřejněn), případně popis
fotografované scény.
Každý autor může zaslat maximálně 1 snímek
Minimální rozlišení fotografie je 5Mpx.
Uzávěrka soutěže je 15. 09. 2021
Vyhodnocení
Porota vybere cca 5 nejzajímavějších snímků. Porota si vyhrazuje právo vybrat více či
méně snímků. Vybrané snímky budou součástí výstavy v prostorách AGENTURY
POZNÁNÍ, s.r.o. v září až říjnu 2021.
Autoři vybraných snímků budou informováni nejpozději 24. 9. 2021.
Porota stanoví 1. místo z celkového pořadí a tato fotografie bude odměněna věcnou
cenou.
Bude udělena i cena diváckého hlasování – vybrané snímky budou zveřejněny do 20.
9. 2021 na facebooku AGENTURY POZNÁNÍ, s.r.o., kde mohou návštěvníci vybrat
fotografii, která se jim nejvíce líbí.
Kam a jak posílat? Na e-mail info@agenturapoznani.cz, je možno využít online
úschoven.
Podmínky
Posláním fotografie do soutěže soutěžící:
1. uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
2. poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií v
elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými
formami.
3. prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se zveřejněním
fotografií, na kterých jsou zachyceny.
4. prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala
uveřejnění fotografií.
5. bude do fotosoutěže posílat fotografie ve formátu jpg/jpeg v minimálním rozlišení.
6. fotografie porušující tato pravidla mohou být vyřazeny.
7. nebude posílat fotografie, které odporují etice, dobré morálce, nebo které porušují
zákony a právní normy České republiky (jedná se hlavně o pornografii, vulgarity a jí
podobné obrazové materiály).
Dotazy
Své případné dotazy ohledně fotosoutěže směřujte na e-mail info@agenturapoznani.cz

