FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie
Město Miroslav vyhlašuje fotografickou soutěž.
Soutěžní téma je spojeno s Miroslaví a se vším, co s ní souvisí.
Přijměte tedy naši výzvu a zapojte se do naší fotosoutěže.
Téma je poměrně rozsáhlé z pohledu fotografických žánrů. Věříme, že si každý najde to své. Nejvyšší naději na
vítězství nemusí mít dokonale technicky zvládnutá fotografie, velmi oceníme i nápaditost obsahu. Běžte tedy
fotit, přijměte naši výzvu a prezentujte nám svoji kreativitu. Pokud máte nafoceno, neváhejte se “pochlubit”,
zajímají nás vaše úlovky, nejlepší s potěšením odměníme. Z vybraných fotografií bude v závěru roku 2020
vytvořen kalendář.
Pravidla fotografické soutěže
Téma soutěže
Účastníci se mohou zapojit do soutěže pouze s fotografiemi, které jakýmkoliv způsobem souvisí
s Miroslaví.
2. Cíl soutěže
Vybrat 36 nejlepších fotografií zpracovaných na zadané téma soutěže. Autoři prvních 10 nejlepších
fotografií získají hodnotné věcné ceny. Z fotografií bude vytvořen kalendář, dále budou zveřejněny
v Miroslavském zpravodaji, vystaveny na zámku a zveřejněny na webu a facebooku města.
3. Pořadatel soutěže
Město Miroslav
4. Zúčastnit se mohou všichni.
5. Termín konání soutěže
Od ledna 2020 až do 31. října 2020. Uzávěrka soutěže 31. října 2020. Fotografie elektronicky odevzdat
k rukám pana místostarosty, tel. 731654206.
6. Termín vyhlášení
Poslední prosincové zastupitelstvo v roce 2020.
7. Snímky musí být o min velikosti 2000 x 3000 pixelů, přípustné jsou fotografie na šířku i na výšku.
8. Podmínkou jsou autorské fotografie, přičemž u každého snímku musí být uvedeno datum pořízení
snímku, název a popisek, co fotografie zachycují.
9. Posuzovat odevzdané fotografie bude Komise pro kulturu, mládež, vzdělání a sport.
10. Předáním fotografií soutěžící automaticky souhlasí s tím, že jeho fotografie může Město Miroslav
využít pro reklamní a marketingové účely. Dále také souhlasí se zveřejněním svého jména
v Miroslavském zpravodaji, na zámku, na webu a sociálních sítích. Soutěžící zasláním fotografií
zároveň prohlašuje, že je autorem fotografie a že předáním fotografií do fotosoutěže nebudou
neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob
(např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní
předpisy.
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