
Velká fotografická soutěž 2019

Předmět soutěže:

ÚHLY POHLEDŮ
První fotografická soutěž pořádaná cestovní kanceláří Sardegna Travel 
pod záštitou Italsko-České obchodní komory.

Přihláška do soutěže

Příjmení, jméno a titul účastníka soutěže:

Adresa trvalého pobytu nebo sídla ůčastníka soutěže (ulice, PSČ a město):

Telefon, vč. předvolby: Mobil, vč. předvolby:

E-mail: Číslo cestovní smlouvy:

Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem seznámen a souhlasím s podmínkami fotografické soutěže.

V   dne

podpis účastníka soutěže



PODMÍNKY

ORGANIZÁTOŘI
První fotografická soutěž pořádaná cestovní kanceláří 
Sardegna Travel pod záštitou Italsko – České obchodní 
komory, bude vyhodnocena v Praze v listopadu 2019, 
místo konání bude potvrzeno.

TÉMA
Cílem soutěže je odvyprávět pomocí fotografie, jak 
může být Sardinie vnímána a objedována. Sardinii a její 
území s živoucí unikátností, se svými rytmy a vazbami, 
můžete navštívit ve spěchu a bez zájmu, a nebo ji obdi-
vovat, prožít a milovat.

Ostrov nabízí tomu, kdo se dívá a pozoruje, jedinečnou 
příležitost pro objevování, pohlédnete-li za běžně do-
stupná místa a naleznete svůj další “Úhel pohledu”
Různé pohledy na Sardinii a její území: Jaké jsou ty Vaše?

JAK SE ZÚČASTNIT
Účast na soutěži je bezplatná, otevřená všem klientům 
Sardegna Travel a bez rozdílu věku. Každý z účastníků může 
dohromady zaslat maximálně 5 fotografií v jedné složce, 
společně s řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou.
Ze soutěže jsou vyjmuti členové komise a jejich příbuz-
ní, stejně jako všechny osoby, které se nějakým způso-
bem podílejí na organizaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI FOTOGRAFIÍ
Povoleny jsou černobílé i barevné fotografie, vertikální 
i horizontální. Velikost každé fotografie musí mít 300 DPI 
a být ve formátu JPEG (.jpg.) Fotografie vytvořené počí-
tačovým programem nejsou povoleny.
Fotografie nesmí být nijak upravovány
Každá fotografie musí být očíslována a pojmenována
Fotografie, které nebudou odpovídat požadavkům, nebu-
dou zařazeny do soutěže.

ZPŮSOB A DORUČENÍ FOTOGRAFICKÉHO MATERIÁLU
Soutěžní fotografie, společně s vyplněnou přihláškou mů-
žete odevzdávat následujícími způsoby do 15. října 2019:
• Online přes wetransfer.com na adresu 

fotosoutez@sardinie.cz
• Emailem na adresu fotosoutez@sardinie.cz
• Na CD či flash disku poštou nebo osobně na adresu 

společnosti SARDEGNA TRAVEL s.r.o. – Slovenská 1, 
Praha 2, 120 00

VÝHRA
Z došlých fotografií vybereme tři nejlepší, které budou 
oceněny následovně:

• 1. CENA 
letecký zájezd na Sardinii pro dvě osoby, na 3 noci 
ve 4* hotelu s polopenzí v měsíci červnu, nebo září

• 2. CENA 
Ubytování na Sardinii pro jednu osobu, na 3 noci 
ve 3* hotelu s polopenzí v měsíci květnu, červnu, 
září nebo říjnu.

• 3. CENA 
ubytování na Sardinii pro dvě osoby, na 3 noci 
v apartmánu nebo rezidenci bez stravy v měsíci 
květnu, červnu, září nebo říjnu.

POROTA
Porota bude složena ze zastupitelů Italsko – České 
obchodní komory, cestovní kanceláře Sardegna Travel 
a odborníků z oboru.

SOUKROMÍ, ODPOVĚDNOST AUTORA 
A VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Každý z účastníků je odpovědný za materiál prezento-
vaný v soutěži. Z toho vyplývá, že organizátor nenese 
žádnou odpovědnost vůči třetím stranám, ani za obsah 
zobrazený na fotografiích.

Účastník je povinnen informovat zainteresované osoby 
(vyobrazené na fotografiích) o právních předpisech, 
stejně tak si opatřit jejich souhlas se šířením danné fo-
tografie. V žádném případě nemohou fotografie vyobra-
zovat obsah, který by mohl být kvalifikován jako citlivý.

Každý účastník svým podpisem přihlašovací listiny 
potvrzuje, že je jediným autorem zaslaných fotografií 
a že se jedná o neupravované originální snímky, nejsou 
v procesu zveřejňování, neporušují práva třetích osob 
a které, pokud zobrazují jednotlivce, pro něž je vyžado-
ván souhlas, nebo povolání, jej získali.

Organizátoři si rezervují právo vyloučit ze soutěže 
a nepublikovat fotografie, které neodpovídají požado-
vaným normám a představenému tématu, nebo obecně 
porušují pravidla o veřejné morálce, etice a slušnosti, 
k ochraně účastníků a návštěvníků.

Materiály považované za urážlivé, nevhodné a škodlivé 
lidským a sociálním právům nebudou připuštěny.

AUTORSKÁ PRÁVA A UŽÍVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
PŘI SOUTĚŽI
Autorská práva za fotografie zůstávají v exkluzivním 
vlastnictví pořizovatele, který tímto povoluje jeho po-
užití pro události nebo publikace spojené se samotnou 
soutěží a pro činnosti související s institucionálním nebo 
propagačním účelem Sardegna Travel, avšak bez účelu 
dosažení zisku. Každý z autorů je osobně odpovědný 
za prezentovaný materiál, pokud není výslovně písemně 
zakázáno, je organizace oprávněna reprodukovat v ka-
talogu, publikacích, CD a na internetu bez zisku a s od-
kazem na jméno autora.

Pro každé použití budou fotografie doprovázeny 
jménem autora a případně vysvětlujícími poznámkami. 
Informujeme Vás o tom, že osobní údaje poskytnu-
té soutěžícími, budou použity pro činnosti související 
s výše uvedenými účely v souladu se zákonem.

Obdržený materiál nebude vrácen.


