
Propozice soutěže „Senior foto 2018“.

Jihočeská krajská Rada seniorů /dále jen Krajská rada seniorů, nebo KRS/ tímto vyhlašuje
fotografickou soutěž „Senior foto 2018“, která bude probíhat v době od 1. října 2017 do 31. října
2018. 

Cílem soutěže je ukázat rozmanitý a aktivní život současných seniorů. Jejich zájmy a záliby,
nejrůznější aktivity i společenskou činnost. Cílem soutěže je též ukázat, jak svět kolem nás vidí
nejen senioři, ale i děti a junioři, a jak ho dokážou zachytit objektivem svých fotoaparátů. 

Soutěž bude probíhat v těchto tematických kategoriích: 

A) Sportovní, kulturní, rukodělné a řemeslné aktivity seniorů

B) Moje město, moje vesnice - krásy naší vlasti

C) Krásy a zajímavosti z cestování po zemích EU

D) Zvířata doma, v ZOO i v přírodě

E) Makrosnímky

Do soutěže se mohou přihlásit muži či ženy, kteří k 1. 10. 2017 dosáhli věku padesáti pěti let
a nejsou profesionálními fotografy. Junioři se mohou přihlásit, pokud jsou k tomuto datu mladší
patnácti let.  /Dále jen „soutěžící“/. Přihlášení juniorů je podmíněno souhlasem jejich zákonného
zástupce.

Přihlášky do soutěže a bližší informace jsou k dispozici na pracovišti  KRS v Českých
Budějovicích, Žižkova ul. 12  a v elektronické podobě na webových stránkách Rady seniorů České
republiky (http://www.rscr.cz      v menu „Krajské rady“ - Jihočeský kraj,) na stránkách Krajské rady
seniorů Jihočeského kraje (http://radasenioru.unas.cz) a na facebookových stánkách
http://facebook.com/krsjck

Každý soutěžící může do soutěže zaslat celkem nejvýše 9 soutěžních snímků, do jedné
kategorie maximálně 3 fotografie. Každou z fotografií musí autor označit názvem a informací, do
které kategorie je fotografie přihlašována. Fotografie označené pouze číslem, příp. písmeny
nebudou do soutěže zařazeny. Jedna fotografie nemůže být přihlášena do více kategorií. 
Přípustný formát přihlašovaných fotografií je JPG/JPEG. Fotografie může být upravena v
libovolném fotoeditačním programu, fotomontáže budou ze soutěže vyřazeny.

 
Uzávěrka přijímání přihlášek do soutěže je 31. srpna 2018. Přihlášky a fotografie doručené

po tomto datu nebude možno do soutěže zařadit. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo, v případě
velkého počtu přihlášených soutěžících, ukončit přijímání přihlášek i před tímto termínem. 

Vyplněné přihlášky je nutno doručit v písemné formě na Krajskou radu seniorů v Žižkovo
ulici 12 poštou či osobně (třetí patro kancelář č. 312, pracovní doba -  úterý a středa od 9. hod do
13. hod.). Přihlášky je možno podat i na Městských radách seniorů v Jihočeském kraji.  Tyto
přihlášky pak budou předány KRS hromadně. Přihlášku lze doručit i e-mailem, jestliže vyplněnou
podepsanou přihlášku oskenujete a pošlete jako přílohu mailu na adresu   krsjc@seznam.cz



Soutěžní snímky soutěžící doručí na Krajskou radu seniorů osobně, nebo e-mailem na adresu
krsjc@seznam.cz, kdykoliv v průběhu soutěže, nejpozději do 31. srpna 2018. Případné dotazy a
nejasnosti je možno konzultovat na telefonním čísle 799504061 nebo osobně v kanceláři Krajské
rady v pracovní době od 9 do 12 hod.. 

Po přihlášení a doručení bude každé fotografii přiřazeno evidenční číslo. Zaslané snímky
bude hodnotit porota jmenovaná Krajskou radou seniorů. Přihlášené fotografie budou hodnoceny
porotou anonymně výlučně s použitím jen evidenčních čísel. 

V každé kategorii budou oceněny tři vítězné snímky. Tento počet může porota dle svého
uvážení změnit. Při tom přihlédne ke kvalitě a počtu fotografií přihlášených do jednotlivých
kategorií.

 Výsledky soutěže budou vyhlášeny na „Dni seniorů“ v Českých Budějovicích. Autorům
vítězných snímků budou předány diplomy a drobné věcné ceny. Všem autorům snímků vybraným
pro vystavení bude předán pamětní list za účast v soutěži a vítězům v jednotlivých kategoriích
diplom s drobnou věcnou cenou. 

Přihlášením fotografií do soutěže poskytuje jejich autor Jihočeské Krajské radě seniorů
nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci KRS a soutěže samotné, souhlasí s publikováním
zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické formě, bez nároku na honorář a uváděním jména
autora. Licence k užití fotografií je poskytnuta bez časového a územního omezení. Tato licence se
nevztahuje na třetí osoby.

Soutěžící uděluje organizátoru souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely
organizace soutěže, vč. jejich zveřejnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále prohlašuje, že má udělen
souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou zachyceny na fotografiích, nebo jejichž osobních práv
by se mohly fotografie dotýkat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, nebo ji zrušit. Na výhru v
soutěži a získání věcné ceny není právní nárok.

             Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií, nebo jejich
vyřazení ze soutěže – především jedná-li se o fotografie neetické, pohoršující, nebo pokud mu to
ukládá právní předpis.

Do soutěže jsou přijímány fotografie, které se dosud nezúčastnily žádné fotografické
soutěže. 

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p. s.
Žižkova 12/309
37000 České Budějovice


