PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „POZNEJ KRÁSY SLUNEČNÍCH ELEKTRÁREN“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem fotografické soutěže „Zachyť energii Slunce – soutěž o nejlepší fotografii solární
elektrárny“ je Solární asociace, spolek, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, IČO: 22829181 (dále
jen „organizátor“)

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na celém území České republiky v těchto termínech:
- přihlašování fotografií do soutěže od 12. července 2017 do 20. září 2017. V tomto
termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat fotografie zachycující sluneční (solární,
fotovoltaické) elektrárny.
- Hlasování o nejlepší fotografii od 21. září 2017 do 20. října 2017
- Listopad 2017 slavnostní vyhlášení vítězů

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba bez omezení věku, pohlaví, národnosti a
vyznání, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník).
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže.
Ze soutěže budou dále vyloučení účastníci jednající v rozporu s pravidly.

4. POPIS SOUTĚŽE
Účastníci vyplní na stránkách http://www.obnovitelne.cz/cz/soutez.html příslušný formulář a
nahrají své soutěžní fotografie, každý účastník může přihlásit maximálně tři své autorské
fotografie. Požadavky na soutěžní fotografie:
- maximální velikost jednoho souboru 2 MB
- formát JPG nebo PNG
- fotografie musí zachycovat alespoň část sluneční elektrárny
- soubor bude označen názvem snímku.
Na stránkách soutěže http://www.obnovitelne.cz/cz/soutez.html budou v galerii průběžně
zařazovány soutěžní snímky dle data přijetí. U každé fotografie bude zveřejněno jméno
autora a název. K příslušnému datu uvedenému na webových stránkách (harmonogramu)
soutěže bude příjem fotografií v rámci daného soutěžního kola ukončen a nahradí jej
fotogalerie vybraných fotek s možností hlasování u každé soutěžní fotografie. Na webových
stránkách bude moci veřejnost hlasovat v termínu od 21. září 2017 do 20. října 2017 o
nejlepší fotografii. Hlasovat budou moci návštěvníci po zaregistrování, a to pouze jednou a
pouze pro jeden snímek. Tři snímky s nejvyšším počtem hlasů a jejich autoři obdrží výhru.
Výherci budou kontaktování telefonicky či mailem. Slavnostní předávání cen proběhne
v listopadu 2017. Přesný termín bude zveřejněn Pořadatelem na stránkách soutěže.
V případě totožného počtu hlasů určuje pořadí pořadatel. Účastník soutěže smí do soutěže
přihlásit výhradně snímky, jejichž je autorem.
Pořadatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže
nebudou započítány.

5. VÝHRY PRO ÚČASTNÍKY
Pořadatel soutěže vyhlásí vítěze soutěže na slavnostní akci dle harmonogramu zveřejněného
na stránkách soutěže. Pořadatel předá vítězům tyto ceny:
1. místo – víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu Davidův mlýn včetně snídaně a wellness
2. místo – zapůjčení elektromobilu Tesla Model S na den, tzn. od 10:00 do 18:00
3. místo - solární nabíječka
Vítězné fotografie budou následně vytištěné ve velkoformátovém rozlišení a vystaveny ve
veřejných prostorách (např. galerie, výstavní prostory a nákupní centra).
Do soutěže o cenu se může zapojit i každý hlasující. Každý hlasující se může zapojit do
slosování o cenu přidáním své emailové adresy, která bude po ukončení hlasování zařazena
do slosování. Cenou pro hlasující je solární nabíječka.

6. ZMĚNA PODMÍNEK
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit,
přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo soutěžní
snímky zveřejnit v reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění
poskytuje soutěžící jako autor pořadateli bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního
nebo jiného omezení. Pořadatel je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit
je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas
osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

