
 
 

 

PODROBNOSTI A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 
Fotografickou soutěž vyhlašuje a organizátorem je Kancelář Jihomoravského kraje 

pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace (dále jen „organizátor“), Cejl 

494/25, 602 00 Brno. 
 

Účastnit se mohou pouze jednotlivci – studenti středních škol v Jihomoravském kraji 

(JMK) ve věku od 15 let. 
 

Soutěžící musí identifikovat a vyfotit úspěšný projekt (spolu)financovaný z fondů 

EU z libovolné oblasti, který pozitivně pomohl rozvoji JMK. 
 

Zájemce se stává účastníkem soutěže po nahrání fotografie s popisem do zpráv na 

facebookový profil organizátora Representation of the South Moravian Region to the EU, 

a/nebo na Instagram s označením instagramového profilu repre_smr. 
 

Soutěžící musí krátce popsat, jaký má projekt dopad, co zlepšil, čemu pomohl. Vše v 
limitu 20 - 50 slov (bez hashtagů) v anglickém jazyce. Doporučuje se rovněž uvést i 

celkovou částku projektu, operační program, ze kterého je vyfotografovaný projekt 
financován. Můžete použít také hashtag #jedunaexkurzi. 

 

K fotce je třeba uvést jméno a příjmení, navštěvovanou školu a třídu. 
 

Ukončení příjmu fotografií je dne 30. 11. 2019. Výhrou je exkurze do Bruselu v květnu  
2020. Výherci budou vybráni třemi způsoby: 

 

a) Veřejné hlasování na facebokovém profilu Representation of the South Moravian 
Region to the EU v albu Fotosoutěž, které bude ukončeno 15. 12. 2019. Dvěma 
výherci se stanou majitelé fotografie s nejvyšším počtem hlasů „To se mi líbí“ na 
Facebooku. 

 
b) Zároveň vyhrává i majitel fotografie s největším počtem „To se mi líbí“ na 

Instagramu. 
 

c) Na základě originálního popisu projektu mohou být vybráni další výherci. 
 

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či 
jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se se 
záměrem soutěže. 

 
Fotografie použité v předchozích ročnících nejsou akceptovatelné a budou ze soutěže 

vyřazeny. 
 

Soutěžící je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k 

výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy 

a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho 

práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 

 
Soutěžící zasláním soutěžní fotografie 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 vyhlašovateli soutěže. Zároveň 

tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového 
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zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve 

sdělovacích prostředcích a na webových/facebookových stránkách pořadatele. 

 

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 
 

Vítězové soutěže budou vyrozuměni na jejich facebookový či instagramový profil, který 

použili při zasílání soutěžní fotografie. V případě, že výherce neodpoví s vyrozuměním o 

výhře do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění, bude ze soutěže vyřazen a cena bude 

předána dalšímu soutěžícímu v pořadí. 
 

Seznam vítězů bude zveřejněn na facebookovém profilu a webových stránkách 

organizátora. 
 

Na výhru v soutěži není právní nárok. 
 

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky. 
 

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, 

změnit nebo zrušit. 
 

Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže a její podmínky po celou dobu 

jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. 
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