
FOTOSOUTĚŽ 2021 

Místo, které mám zde rád 

 
Pro všechny zájemce časopis Zápraží vyhlašuje na léto 2021 fotosoutěž, otevřenou pro 

všechny, kteří rádi fotí. A je celkem jedno, zda si uděláte třeba celodenní cyklistický výlet 

s rodinou po kraji, vyjdete si s přáteli za kulinářskými či jinými zážitky, nebo si nakonec řeknete, 

že nejlepší a nejoblíbenější místo je pod pergolou na Vaší zahrádce…  

Zapojit můžete svou rodinu, kamarády, domácí mazlíčky, nebo vše nechat náhodě a inspirovat 

se okamžikem, využít nastalé situace. Prostě je to na Vás. Jedinou podmínkou je, aby místo, 

kde fotka vznikne, bylo tady u nás v kraji, na Zápraží. Vzhledem k tomu, že hranice nejsou 

striktně dané, rozumná km tolerance je samozřejmostí. 

Na výherce čekají vouchery do Divadla Bez zábradlí a zveřejnění fotografií ve speciálním 

článku v některém z dalších letošních čísle časopisu Zápraží. Navíc všichni, kdo nám své 

snímky zašlou se automaticky zařazují také do výběru pro stolní kalendář MAS Říčansko, který 

pro rok 2022 tedy vznikne ve spolupráci s časopisem Zápraží a Vámi, našimi čtenáři. 

 

Termín fotosoutěže: 1. 7. – 20. 8. 2021 

Termín pro zaslání snímků pro zařazení do kalendáře: 1. 7. – 30. 9. 2021 

Kdo tudíž fotografie zašle v termínu konání soutěže časopisu Zápraží (1. 7. – 20. 8. 2021) bude zapojen 

nejen v soutěži o ceny, ale také jeho snímky projdou výběrem do kalendáře. Kdo fotografie zašle po 

tomto termínu, ale nejpozději do 30. září, nebude již v soutěži, ale stále aspiruje na umístění v kalendáři 

MAS Říčansko 2022.  

 

 
 

 

 

Pravidla a podmínky 

1. O soutěži 

1.1. Fotosoutěž je vlastněna a pořádána Zápraží s.r.o. (www.zaprazi.eu). 

1.2. Soutěž je otevřená pro každého, od profesionálních fotografů přes amatérské fotografy, kteří rádi 

fotí. 



1.3. Cílem soutěže je především zvýšit povědomí o našem kraji a místech zajímavých či zasluhujících 

pozornost.  

1.4. Účast v soutěži není nijak zpoplatněna. 

1.5. Termíny: Začátek soutěže je 1. 7. 2021, uzávěrka 20. 8. 2021, vyhlášení vítězů bude zveřejněno 

v časopise Zápraží, číslo 9/2021. 

 

2. Podmínky účasti v soutěži 

2.1. Fotografie jsou přijímány zasláním na emailovou adresu redakce@zaprazi.eu, doporučeno je 

uvést do předmětu Fotosoutěž 2021. 

2.4. Účastníci mají povoleno vložit do soutěže maximálně 5 snímků. Pokud pořadatel zjistí, že 

účastník překročil povolené množství vložených fotografií, a to prostřednictvím více účtů, nebo 

jakýmkoli jiným způsobem, může pořadatel tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. 

2.5. Fotografie musí být vloženy digitálně ve vyšším rozlišením, min. 300 dpi. U každé fotografie 

musí být uveden autor, název snímku a datum pořízení. 

2.6. Snímky musí být vloženy nejpozději do půlnoci 20. 8. 2021. 

2.7. Snímky nesmí obsahovat vodoznaky, hranice, nebo podpisy. 

2.8. Černobílé snímky jsou povolené. 

 

3. Způsobilost 

3.1. Fotosoutěž je otevřená pro všechny, kromě pořadatele soutěže a jeho rodinných příslušníků. 

3.2. Soutěžící musí být tvůrcem vložených fotografií, tudíž je držitelem autorských práv. 

3.3. Snímky nesmí být licencovány nebo vystaveny jiným právním záležitostem, které by mohly být v 

rozporu s podmínkami soutěže. 

3.4. Je odpovědností soutěžícího, aby měl zajištěny všechny potřebné oprávnění od osob na vložených 

fotografiích. 

 

4. Etika 

4.1. Účastníci mohou provádět digitální úpravy snímků, které zachovávají integritu obrazu. 

4.2. Není dovoleno provádět žádné fyzické změny obrazu. Není povoleno například přidat nebo 

odebrat objekty, zvířata, lidi, krajinu nebo jakékoliv části živočichů, rostlin, lidí nebo krajiny. 

4.3. Povolené digitální úpravy zahrnují ztmavení vybrané části fotografie, změnu tónu a kontrastu, 

ořezání, HDR, skládané panoramatické snímky a skládání různě zaostřených fotografií. 
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4.4. Pokud se má za to, že snímek nedodržuje omezení digitální manipulace, pořadatel si vyhrazuje 

právo vyloučit takovýto snímek ze soutěže. 

 

5. Posuzování 

5.1. Vítězné snímky soutěže budou vybrány zástupci Zápraží s. r. o.  

5.2. Všechny vložené snímky budou hodnoceny anonymně. 

5.3. Zástupci Zápraží s. r.o. si vyhrazují právo neudělit žádnou cenu, pokud podle jejich názoru, žádný 

z vložených snímků nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám. 

5.4. Rozhodnutí zástupců je konečné a žádné další změny nebudou prováděny. 

 

6. Výherci 

6.1. Vítězné snímky budou vyhodnoceny v pořadí první až čtvrté místo. 

 

7. Ceny 

7.1. Všechny vítězné snímky budou zařazeny ke zveřejnění v časopise Zápraží v rámci příspěvku 

věnovanému soutěži. 

7.2. Výhercům budou poskytnuty vouchery (dárkové poukázky) k nákupu vstupenek do Divadla Bez 

zábradlí v Praze. Každý výherce obdrží 2 vouchery á 500 Kč. 

7.3. Vouchery je nutné uplatnit do 31. 12. 2021, pokud nebude dodatečně stanoveno jinak (prodloužen 

termín). 

7.3. Pořadatel nezodpovídá za plnou obsazenost stejně tak za případné nekonání se divadelních 

představení, či jiná vydaná ochranná, mimořádná apod. opatření vedoucí k nemožnosti vouchery 

uplatnit. Finanční ani jiná náhrada není poskytována a výherci nenáleží právo ji požadovat. 

 

8. Autorská práva a použití 

8.1. Účastníci soutěže zůstávají držiteli autorských práv na všechny snímky, které vkládají. 

8.2. Vstupem do soutěže soutěžící poskytuje bezplatně pořadateli soutěže právo k reprodukování, 

publikování a ukazování vložených snímků a jejich kopií veřejnosti, včetně následujících účelů: 

8.2.1. Umístění na webové a FB stránky časopisu Zápraží, publikace v kalendáři MAS Říčansko 2022 

a v rámci jeho propagace.  

8.3. Jakýkoli snímek použitý Zápraží s.r.o. musí obsahovat jméno autora. 



8.4. Zápraží s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy na potřebný formát snímků v případě nutnosti. 

8.5. Soutěžící je u svých vložených snímků odpovědný za jakýkoliv nárok třetí strany spojený s těmito 

snímky po jejich vložení do soutěže. 

8.6. Soutěžící souhlasí s otištěním a publikováním snímků (tištěných i online), a to bez 

nároku na honorář. 

 

9. Prohlášení 

9.1. Informace uvedené v těchto všeobecných podmínkách jsou správné, pořadatel si ale vyhrazuje 
právo změn těchto podmínek bez předchozího upozornění. Vstupem účastníka do soutěže bude 

považováno, že účastník souhlasí s těmito podmínkami. Jakékoli porušení těchto podmínek ze strany 

účastníka znamená jeho vyloučení ze soutěže. Pokud bude zjištěno k porušení podmínek po udělení 

výhry, pak pořadatel může požadovat vrácení této výhry. 

 

10. Ochrana dat 

10.1. Pořadatel soutěže bude shromažďovat osobní údaje o účastnících za účelem řádného průběhu 

soutěže. 

10.2. Osobní údaje účastníků budou spravovány pořadatelem soutěže v souladu s principy zákona o 

ochraně osobních údajů. 

 

11. Kalendář MAS Říčansko 2022 

Ve spolupráci Zápraží s.r.o. a MAS Říčansko o.p.s bude následně z vybraných fotografií sestaven a 

vytištěn stolní kalendář pro rok 2022. 

Pro zasílání snímků po termínu Fotosoutěže (tj. od 21. 8. do 30. 9. 2021), způsobilost, etiku, autorská 

práva, prohlášení a ochranu dat platí stejné podmínky jako pro snímky soutěžní (Ad bod 2., 3., 4., 8., 

9., 10.).  

 

 

1. 7. 2021 

 


