
Podmínky fotografické soutěže 
 
Fotografickou soutěž spravuje Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. jako správce 
Modelového lesa, v rámci informační akce Voda a les. 
 
Termíny 
 
Soutěž se koná od 21. března 2021 do 6. června 2021. 
Časový rámec soutěže:  
• 21. března 2021 - 25. dubna 2021 zasílání soutěžních fotografií s povinnými údaji; 
• 1. května 2021 – 31. května 2021 – hlasování veřejnosti na Facebooku; 
• 6. června 2021 vyhlášení výsledků soutěže. 
 
Do soutěže se přijímají fotografie pouze v digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu 
modelovyles@seznam.cz, případně přes datové úložiště (www.uschovna.cz). 
 
Vstupní podmínky soutěže 
 
• Zaslání soutěžní fotografie a uvedení pravdivých osobních údajů (jméno, příjmení, 

kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt). 
• Soutěžní fotografie musí naplnit zadané téma Voda a les. 
• Zaslaná soutěžní fotografie musí mít rozlišení větší než 4 Mpx.  
• Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii.  
• Soutěže se smí účastnit pouze osoby starší 18 let.  
• Soutěžící musí být autorem fotografie, který zároveň není profesionálním fotografem.  
• Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie, které nesplní tematické zadání Voda a 

les.  
• Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie s urážlivým a nevhodným obsahem.  
 
Další ustanovení 
 
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů 

nesplnění soutěžních podmínek. 
• O vítězi soutěže rozhodne hlasování veřejnosti na facebookovém profilu Biosférické 

rezervace Dolní Morava o.p.s. (https://www.facebook.com/www.dolnimorava.org). 
Vyhrává fotografie, která bude mít ke dni 31. května 2021 00:00 hodin nejvíce „To se mi 
líbí“ (like).  

• Výherce bude zveřejněn na webových a facebookových stránkách vyhlašovatele. 
• Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých 

fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a organizátora 
soutěže i jeho partnerům a mediálním partnerům v tištěných, elektronických a jiných 
komunikačních médiích, bez omezení, času a množství.  

• Na výhru fotografické soutěže není právní nárok. Výhra: fotografie bude součástí výstavy 
Voda a les a bude tvořit samostatný tištěný panel. Po ukončení výstavy výherce obdrží 
tištěný velkoformátový panel s fotografií. Výherce dále získá knižní ceny vydané 
vyhlašovatelem. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, 
změnit nebo zrušit.  

• Soutěžící registrací v soutěži 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 pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje 
k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování na webových a 
facebookových stránkách vyhlašovatele.  

 



V souvislosti s účastí v soutěži vyhlašovatel tímto informuje o zpracování osobních údajů 
soutěžících. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel. Pro účely soutěže vyhlašovatel 
zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení účastníka, adresa, telefonní číslo, e-
mailová adresa a zaslaná fotografie, a to za účelem vyhlášení výherce a předání výhry. 
Vyhlašovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a zaslané fotografie 
rovněž za účelem propagace a marketingu. Osobní údaje jsou zpřístupněny pracovníkům 
pořadatele v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, pouze však v rozsahu, který 
je nezbytný pro organizaci soutěže a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Výše 
uvedené osobní údaje zpracovávané pro účely soutěže bude vyhlašovatel uchovávat po 
dobu trvání soutěže, včetně vyhlášení výherce a následného předání výhry a dále po dobu 
propagace. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů za účelem 
uvedeným výše. Účastník soutěže má právo odvolat svůj souhlas i v průběhu trvání soutěže, 
a to prostřednictvím e-mailové adresy: modelovyles@seznam.cz. Odvoláním souhlasu se 
zpracováním osobních údajů zaniká účast účastníka v soutěži.  
 
 
V Lednici 19. března 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Vybíral  
ředitel OPS 


