
PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Účelem tohoto dokumentu je nastavení pravidel Fotografické soutěže (dále 
jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných 
dodatků k tomuto dokumentu.

O CO JDE?
Soutěž je vyhlášena v rámci realizace místní Agendy 21, jejíž koordinaci má na starosti 
Odbor strategie a řízení Magistrátu města Olomouce. Jedním z hlavních znaků MA21 je 
šíření povědomí o udržitelném rozvoji mezi občany města Olomouce.

Cílem této soutěže je šířit povědomí o udržitelném rozvoji a s ním souvise-
jících tématech a podpořit kreativní a přínosnou tvorbu občanů statutárního 
města Olomouce. Smyslem soutěže je osvěta v rámci témat udržitelného rozvoje, a to 
jak přímo účastí na soutěži, tak působením vizuálních výstupů soutěže.

KDO SOUTĚŽ POŘÁDÁ?
Statutární město Olomouc
Horní náměstí č. p. 583, radnice
779 11 Olomouc
(dále jen „pořadatel“ či „organizátor“).

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Soutěž je určena všem občanům statutárního města Olomouce starším 15 let 
(dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

JAKÁ JSOU PRAVIDLA?
Soutěžící zašle fotografii společně s uvedením svého jména, příjmení, data narození, te-
lefonního čísla a soutěžní kategorie na e-mail kontaktní osoby radek.hloch@olomouc.eu 
nejpozději do 15. 9. 2022.

Zasláním fotografie soutěžící vyjadřuje souhlas s pravidly a všemi jejich dodatky a 
je do soutěže automaticky přihlášen.

Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie. Zaslaná fotografie musí být ve for-
mátu .jpg. Název souboru musí být ve formátu číslo_tématu_název_fotografie_příjmení 
(např. I_setkání_u_radnice_novák.jpg).

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně dvě fotografie do každého z 
tematických okruhů.

Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií a ne-
smějí zásadním způsobem pozměňovat skutečnost. Fotomontáže a koláže budou 
ze soutěže vyřazeny.



Účastník soutěže musí být autorem přihlášené fotografie a vlastnit na přihlášené dílo 
veškerá práva.

Přihlášením fotografie soutěžící poskytuje statutárnímu městu Olomouc, centru eko-
logických aktivit Sluňákov a Univerzitě Palackého v Olomouci veškerá práva k užití 
fotografií za účelem propagace myšlenek udržitelného rozvoje a prezentaci soutěže. 

TÉMATA SOUTĚŽNÍCH FOTOGRAFIÍ
I. Kde příroda potkává člověka
Fotografie, které zobrazují kontrast či prolínání přírody a civilizace

II. Bubliny, ve kterých žijeme
Fotografie zachycující setkání lidí z různých společenských skupin, lidí s rozdílnými názo-
ry.

PRŮBĚH HODNOCENÍ
1. KOLO HODNOCENÍ
Ihned po obdržení soutěžní fotografie provede osoba pověřená pořadatelem soutěže 
kontrolu:
a) formátu soutěžní fotografie a formátu jejího názvu
b) dodržení tématu soutěžní fotografie
c) obsahovou stránku fotografie z hlediska manipulací obrazu
Pokud jsou všechna kritéria shledána v souladu s pravidly, postupuje fotografie do 2. 
kola. O této skutečnosti bude soutěžící v době do 5 dní od obdržení fotografie informo-
ván kontaktní osobou.

V případě, že fotografie nebude v souladu s pravidly, bude soutěžící vyzván k odstranění 
nedostatků.

2. KOLO HODNOCENÍ
V případě, že soutěžní fotografie postoupila do 2. kola, bude posouzena odbornou poro-
tou.

Porota hodnotí následující kritéria na stupnici 1-5 (1 = nedostatečné; 5 = vynikající):
a) Myšlenka snímku
b) Technické zpracování
c) Nápad/kreativita
d) Využití světla
e) Osobní hodnocení

V každé kategorii budou vybrány 3 nejlepší fotografie. Autoři vítězných fotografií budou 
pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční na Ekojarmarku v rámci Eko-
logických dnů Olomouc v areálu centra ekologických aktivit Sluňákov, kde obdrží věc-
né ceny.



HARMONOGRAM SOUTĚŽE
Přihlašování do soutěže (zaslání soutěžních fotografií): 15. 7. 2022 - 15. 9. 2022
1. kolo hodnocení:      15. 7. 2022 - 15. 9. 2022
2. kolo hodnocení:      16. 9. 2022 - 22. 9. 2022
Vyhlášení vítězů:       24. 9. 2022

Kontaktní osoba: Koordinátor MA21 Mgr. Radek Hloch, e-mail: radek.hloch@olomouc.
eu, tel.: 588 488 401, mobil: 730 587 939, Palackého 14, 779 11 OLOMOUC, kance-
lář č. 261.

Informace o zpracování osobních údajů
Zpracování shromážděných osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 
Správce: statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olo-
mouc, IČO: 00299308.
Účel zpracování: řádná administrace přihlášek do soutěže a medializace soutěže.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) a f) GDPR.
Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na: www.olomouc.eu/gdpr.

Tato soutěž je vyhlášena v souladu s ust. § 2887n. a násl. zákona č. 89/2021 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením použití ust. § 2888. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněném případě tuto soutěž prodloužit, zkrátit, pře-
rušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez povinnosti odškodnit soutěžící.

V Olomouci dne 20. 6. 2022.


