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PODROBNOSTI A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 
Účastnit se mohou pouze jednotlivci – studenti středních škol v Jihomoravském kraji 
(JMK).  

 
Soutěžící musí identifikovat a vyfotit výstup úspěšného projektu (spolu)financovaného z 
fondů EU z libovolné oblasti, který pozitivně pomohl rozvoji JMK.  
Zájemce se stává účastníkem soutěže po nahrání fotografie s popisem do události Foto 
Soutěž, jež spravuje Representation of the South Moravian Region to the EU, a/nebo na 
Instagram s označením instagramového profilu south_moravian_region.  
 
Soutěžící musí krátce popsat, jaký má projekt dopad, co zlepšil, čemu pomohl. Vše v 
limitu 20 - 50 slov (bez hashtagů) v anglickém jazyce. Můžete použít také hashtagy 
#SouthMoraviaEUprojects a #jedunaexkurzi. 
 
Pod fotku je třeba uvést jméno a příjmení, navštěvovanou školu a třídu.  
 
Ukončení příjmu fotografií je dne 4. 11. 2016. Výhrou pro tři výherce je exkurze do 
Bruselu v prosinci 2016. Výherci budou vybráni dvěma způsoby:  

 
a) Veřejné hlasování bude ukončeno 11. 11. 2016. Dvěma výherci se stanou majitelé 

fotografie s nejvyšším počtem hlasů „To se mi líbí“ na Facebooku a na Instagramu.  
 
b) Na základě výběru odborné poroty bude vybrán další jeden výherce.  
 
Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či 
jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se se 
záměrem soutěže.  
 
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 poskytuje organizátorovi právo k užití fotografií za účelem propagace JMK, 

organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných 

fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a 

to i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Povolení k užití fotografií se 

organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.  

 
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro 
účely organizace foto soutěže, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 
Na výhru v soutěži není právní nárok.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže.  
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