
Selfie soutěž s Antonínem Kašparem 

 
zadání soutěže: vyfoťte se se sochou nebo obrazem Antonína Kašpara v Galerii U Radnice 

 

Pravidla soutěže 

 
 je dovoleno používat selfie tyč 

 je zakázáno při focení jakkoli manipulovat s vystavenými obrazy a sochami 

 jeden vítězný snímek vybere porota, další vítězný snímek bude vybrán na základě 

počtu hlasů přes facebook 

 zveřejnění vítězů proběhne 22. 6. 2016 

 vítězné snímky budou uveřejněny na facebooku města, na webu galerií a na stránkách 

města 

 vítězové dostanou malý dárek a o své výhře budou vyrozuměni prostřednictvím 

facebooku města nebo přes email 

 snímky posílejte ve zprávě na https://www.facebook.com/mutaborcz/ nebo emailem 

na galerie@mutabor.cz fotografie budou zveřejněny na facebookových stránkách 

města do 24 hodin od odeslání 

 doba trvání soutěže 4. 5. od 18 hodin až 17. 6. do 17 hodin 2016 

 organizátor soutěže: město Tábor 

 

 

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že 

 je autorem přihlášené fotografie nebo má vypořádaná práva s autorem k přihlášené 

fotografii, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii 

 tato fotografie je původní a je na ní zobrazen 

 má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně 

svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel 

 užitím fotografie organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani 

ohrožena práva třetích osob a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků 

těchto osob vznesených proti organizátorovi. 

 souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

 v případě vítězství vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím soutěžní fotografie 

organizátorem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy fotografie přicházejí 

dle § 12 a násl. autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) v úvahu. 
 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které 

 neodpovídají zadanému tématu soutěže 

 obsahují prvky násilí, nahotu či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy 

či  dobrými mravy 

 by mohly poškodit dobré jméno organizátora 

https://www.facebook.com/mutaborcz/
mailto:galerie@mutabor.cz


 budou v rozporu s těmito pravidly 

 

Ostatní pravidla 

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor. 

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let 

dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) souhlas se zveřejněním jména (popřípadě nicku) 

a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích. 

 

Ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci Odboru kultury a cestovního ruchu. 

 

Vítězem s nárokem na cenu může být pouze účastník, který dodržel pravidla soutěže. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 

týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či 

upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění 

podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. 

 

Pro další dotazy pište na: galerie@mutabor.cz 


