
 

 

Fotografická soutěž pro fotografy amatéry 
 „Objektiv –ní přírody krása IV- Jizerské hory - rozmanitost krajiny” 

 
1. Pořadatelem soutěže je Jeleniogórskie Centrum Informacji i 

Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”  sídlo v Jeleniej Górze 
ul. Bankowa 27 . 
 

2. Cílem soutěže je všimnout si krásu okolní přírody. Soutěž ma 
regionální povahu s odkazem na Jizerské hory.   
 

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání 
soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou emailovou 
adresu a své celé jméno, tel. číslo a adresu. 
 

4. Soutěž není věkově omezena. 
 

5. Zasláním snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a 
podmínkami soutěže a také, že všechny zaslané fotografie pořídil 
osobně, v souladu s autorským zákonem poskytuje organizátorům 
soutěže právo užití všech zaslaných fotografií v neomezeném 
rozsahu. 
 

6. Jeden soutěžící může předat maximálně 3 jednotlivé fotografie. 
 

7. Každá z fotografií podléhá schválení organizátora soutěže. V případě 
odmítnutí fotografie účastník nebude vyrozuměn. 
 

8. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie na adresu:   
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji „Książnica Karkonoska” 
ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra v v zalepené obálce 
s poznámkou fotografická soutěž.  
 

9. Každý postupující autor musí dodat vytištěnou fotografii ve formátu 
10x15 cm nebo větší  (s negativy nebo digitální verze na CD ). 
 

10. Účastníci zasílají práci označenou jejím názvem a symbolem autora.  
K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku se symbolem, v níž budou 
následující údaje: 

• jméno a příjmení autora 

• adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa 

• adresa školy nebo instituce, ve které práce vznikla  

• název práce 

• místo, kde práce vznikla. 
 

11. Soutěž probíhá od 11.06. 2012 r. Termín uzávěrky je 28.09. 2012 r. 
   

12. Komise hodnotí pouze práce, které byly doručeny ke dni, 
vyhlášenému jako termín ukončení příjmu přihlášek do soutěže, 
které dodržují tento řád a nejsou poškozeny. 
 

13. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a 
diplomy. Výsledky soutěže budou vystaveny na webové stránce 
knihovny www.biblioteka.jelenia-gora.pl. 
 

14. Všechny soutěžní práce zůstávají k dispozici pořadatelům. 
 

15. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez honoráře 
reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, 
popularizační a propagační účely. 
 

16. vyhlášení výsledků, předání cen a otevření výstavy soutěžních prací 
se uskuteční do 15.10 .2012 v Centru informací a regionálního 
vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošské knihovně”. 

 

17. Organizátor soutěže garantuje autorům, že snímky zaslané do 
soutěže nebudou použity v rozporu s autorským zákonem č. 
121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a že neposkytne snímky 
ani jejich digitální data třetí osobě. Výjimkou garance je použití 
snímků  pro účely propagace soutěže a výstavy fotografií v mediích. 


