Pravidla
fotosoutěže

život nejen
na kolech

1. Organizátor soutěže
• Organizátorem fotografické soutěže Život nejen na
kolech (dále jen „soutěž“) je občanské sdružení Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
• Kontaktní osoba: Jan Charvát, e-mail: fotosoutez@ligavozic.cz, tel.: 725 020 779, www.ligavozic.cz
2. Doba trvání soutěže
• Fotografie se přijímají od 1. března do 1. října 2010.
3. Soutěže se mohou zúčastnit
• Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je
občanem České nebo Slovenské republiky a která v době
trvání soutěže zašle snímky dle platných pravidel.
4. Téma soutěže
• Fotografie se musí vztahovat výhradně k tématu soutěže a tím jsou Okamžiky ze života s postižením.
5. Kritéria zaslaných fotografií
• Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 prací –prací se rozumí buď jednotlivá fotografie nebo soubor fotografií skládající se maximálně z 5 snímků. Soubor musí
dokumentovat jedno téma a bude hodnocen jako celek.
• Podmínkou k tomu, aby fotografie byla hodnocena odbornou porotou jako soutěžní, je její digitální podoba.
• Fotografie v tištěné podobě mohou být po uvážení
organizátora soutěže zařazeny pouze do putovní výstavy Život nejen na kolech nebo do výstavy fotografií na akci Pro Váš úsměv (doprovodný program veletrhu
Medical Fair).
Digitální forma
- Snímky se přijímají ve formátech JPEG, BMP nebo TIFF.
Minimální velikost soutěžní fotografie jsou 2 Mpx.
- Snímky se zasílají elektronicky prostřednictvím e-mailu
či úschovny na adresu fotosoutez@ligavozic.cz nebo vypálené na CD na adresu Liga vozíčkářů, Bzenecká 23,
628 00 Brno.
Tištěná forma
- Fotografie musí být bez jakéhokoliv textu, razítka apod.
Minimální rozměr menší strany fotografie je stanoven

na 20 cm, maximální rozměr větší strany je stanoven
na 40 cm. Snímky se zasílají na adresu Liga vozíčkářů,
Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Každá zásilka musí být doplněna seznamem, ve kterém
budou uvedeny názvy všech zaslaných snímků, jméno
a příjmení soutěžícího, jeho platná poštovní a e-mailová adresa a telefon.
6. Posouzení prací
• O vítězných snímcích rozhoduje odborná porota následujícím způsobem:
- V prvním kole vybere ze všech soutěžních fotografií zaslaných v digitální podobě 30 nejlepších. Tyto fotografie budou vystaveny ve dnech 19.–22. října 2010 na akci
Pro Váš úsměv.
- Ve druhém kole vybere porota ze 30 nejlepších fotografií vítěznou trojici, jejíž autoři budou ohodnoceni cenami
od sponzorů soutěže.
• Porota bude hodnotit námět, technické zpracování, originalitu a naplnění tématu soutěže. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.
• Vyhlášení proběhne na veletrhu Medical Fair. Zároveň
bude vyhlášena Cena diváka, o níž rozhodnou návštěvníci veletrhu.
7. Obecná ustanovení
• Odesláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor,
že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva
poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
• Autor výslovně a bezvýhradně odesláním fotografie
do soutěže potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii
souhlasí s jejím zveřejněním.
• Veškeré fotografie zaslané do soutěže se po závěrečném vyhlášení stávají majetkem organizátora, který si
vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům. Fotografie mohou být zařazeny do prodejní výstavy, jejíž výdělek náleží pouze organizátorovi.

www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech

