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Úplná pravidla letní fotografické soutěže 

Tato Úplná pravidla letní fotografické soutěže (dále jen „pravidla“) jsou jediným dokumentem, který 

závazným způsobem upravuje podmínky letní fotografické soutěže s názvem „Bezpečně po Ostravě“ (dále 

jen „soutěž“) statutárního města Ostrava. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou zveřejněných 

dodatků k tomuto dokumentu. 

I. Obecná ustanovení 

1. Téma soutěže s podtitulem „I já v Ostravě viděl - jízdu podle pravidel.“ je pro rok 2018 dodržování 

pravidel silničního provozu ze strany cyklistů.  

 

2. Soutěž spočívá ve vytvoření fotografie na území města Ostravy anebo obce začleněné do správního 

obvodu města Ostravy dle podmínek stanovených těmito pravidly. Z fotografií soutěžících, kteří splní 

podmínky soutěže, budou odměněni autoři pěti nejlepších fotografií vybraných čtyřčlennou porotou. 

Zvláštní cenu dále obdrží autor fotografie, kterou vybere veřejnost ze soutěžních fotografií, jež budou 

dostupné na facebookovém profilu Aktivu BESIP (http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava). 

Vybraní soutěžící obdrží věcné odměny. 

 

3. Organizátorem soutěže je: 

Statutární město Ostrava 

Magistrát města Ostravy 

odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy  

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

(dále jen „organizátor“) 

II. Účastníci soutěže 

1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba, které splní veškeré podmínky soutěže stanovené těmito 

pravidly a v určeném termínu zašle svoji fotografii na e-mailovou adresu určenou organizátorem.  

 

2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Ostravy anebo v některé 

z obcí přičleněných do správního obvodu města Ostrava, kterými jsou: Čavisov, Dolní Lhota, Horní 

Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, 

Vřesina a Zbyslavice (dále jen „území města Ostravy anebo území přičleněných obcí“). 

 

3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba narozená nejpozději v roce 2001 včetně. 

 

4. Osoba, které nesplní stanovené podmínky soutěže nebo jedná v rozporu s pravidly soutěže (např. 

poskytnutí nepravdivých informací), bude ze soutěže vyloučena. Pokud se ukáže, že takováto osoba 

se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nevzniká jí nárok na odměnu. 

 

III. Přihlášení do soutěže 

1. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze s jednou fotografií. 

http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava
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2. Soutěžící se do soutěže přihlašuje zasláním fotografie splňující uvedené podmínky na e-mailovou 

adresu aktiv.besip@okas.cz. 

 

3. Do e-mailu nebo textové přílohy (souboru .txt, .doc/docx) soutěžící připojí následující povinné údaje: 

 jméno a příjmení 

 rok narození 

 obec bydliště 

 místo, kde byla fotografie pořízena  

Soutěžící dále může do e-mailu či do textové přílohy (souboru .txt, .doc/docx) uvést vlastní název 

fotografie a krátký popis, který bude uveřejněn spolu s fotografií. 

 

4. Termín pro zaslání fotografie je od 1. července do 31. srpna 2018. 

 

5. Do soutěže se nemohou přihlásit členové poroty. 

 

IV. Požadavky na soutěžní fotografii 

1. Obsahové podmínky soutěžní fotografie: 

 Fotografie musí zobrazovat chování cyklisty na území města Ostravy nebo území přičleněných 

obcí, přičemž zachycené chování musí splňovat pravidla silničního provozu, jež jsou blíže 

upravena zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů.   

 Z fotografie musí být naprosto zřejmé, že zachycená situace se udála na území města Ostravy 

nebo území přičleněných obcí. Fotografované místo nelze doložit pouze GPS souřadnicí 

připojenou k fotografii. 

 Zachycené chování cyklisty může být reálné či uměle vytvořené (hrané). 

 

2. Technické podmínky soutěžní fotografie: 

 grafický formát: JPEG 

 velikost snímku: doporučeno 1632 x 1224 a větší, 

 rozlišení fotoaparátu: doporučeno 2Mpx a větší, 

 barva: barevnost fotografie není určena  

 

3. Název souboru s fotografií soutěžící vytvoří jako „prijmeni.jmeno.jpg“. 

 

4. Fotografie musí být autentické. Povolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše. 

Montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů nejsou dovoleny. 

 

V. Vyhodnocení soutěže 

1. Soutěžní fotografie vyhodnotí čtyřčlenná porota ve složení: 

 Mgr. Magda Švédíková – odbor dopravy MMO, 

 Alena Pončová – Ostravské komunikace, a.s., 

mailto:aktiv.besip@okas.cz
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 Ing. Martin Krejčí – koordinátor pro oblast cyklistické dopravy v Ostravě, 

 Luba Fridrich – Rekola Bikesharing s.r.o. 

 

2. Každý porotce vybere deset nejlepších fotografií, kterým přidělí body od 1 do 10. Po součtu bodů 

od jednotlivých porotců bude do 10. září 2018 vyhlášeno absolutní pořadí nejlepších fotografií. Autoři 

prvních pěti fotografií s nejvíce body obdrží věcné odměny. 

 

3. Zvláštní odměnu obdrží autor soutěžní fotografie zveřejněné na facebookovém profilu Aktivu BESIP, 

která získá nejvíce kladných ohodnocení od veřejnosti. Veřejnost bude moci fotografie hodnotit v 

období od 1. září 2018 do 9. září 2018. 

 

4. Porotou a veřejností vybraní soutěžící budou kontaktováni e-mailovou poštou a jejich jméno, 

příjmení společně s výherní fotografií budou zveřejněny ve sdělovacích prostředcích a na webových 

stránkách organizátora či Statutárního města Ostravy.  

 

VI. Odměna 

1. Věcné odměny: 

1. místo  - digitální kamera v ceně cca 5.000,- Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.; 

2. místo  - digitální kamera v ceně cca 3.500 Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.; 

3. místo  - digitální fotoaparát v ceně cca 2.400 Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.; 

4. místo  - příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca 1.100 Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.; 

5. místo  - příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca  900 Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o.; 

Zvláštní odměna  - příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca 1.100 Kč včetně DPH,  

 - odměna od společnosti Rekola Bikesharing s.r.o. 

 

2. O způsobu předání odměny budou vybraní soutěžící informováni prostřednictvím jejich  

e-mailové adresy. Organizátor není odpovědný za nedoručení těchto informací v případě změny 

e-mailové adresy nebo z důvodů, které neleží na straně organizátora.  

 

3. Na odměnu není právní nárok a odměnu nelze požadovat v alternativní podobě. Zároveň nelze nárok 

na odměnu převést na jinou osobu. 

 

4. Organizátor si vyhrazuje právo předat vybraným soutěžícím namísto původně oznámené odměny 

jinou odměnu srovnatelného druhu a přiměřené hodnoty, a to v případě, že původně oznámenou 

odměnu organizátor neobdrží v takovém stavu, aby ji poté mohl v souladu s těmito pravidly 

vybraným soutěžícím předat.  
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VII. Licenční ujednání 

1. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že je autorem soutěžní fotografie a je oprávněn 

vykonávat majetková autorská práva k dané fotografii bez jakéhokoli omezení. 

 

2. Soutěžící přihlášením do soutěže poskytuje organizátorovi k zaslané soutěžní fotografii bezúplatnou 

nevýhradní licenci ke všem způsobům užití ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a to bez jakéhokoli omezení (územního, časového či množstevního). Soutěžící 

poskytuje organizátorovi tuto licenci včetně neomezených práv organizátora fotografii nebo její 

název upravit či jinak měnit, fotografii spojit s jiným dílem nebo ji zařadit do díla souborného.  

 

3. Organizátor je oprávněn ve smyslu udělené licence soutěžní fotografii včetně jména a příjmení 

soutěžícího bez jakéhokoli omezení zpřístupnit veřejnosti, publikovat ji v tiskové nebo elektronické 

podobě v rámci soutěže. 

 

4. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít.  

 

5. Soutěžící zároveň uděluje organizátorovi oprávnění poskytnout licenci třetí osobě.  

 

6. Soutěžící dále prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním soutěžní fotografie neporušil jakákoli 

práva třetích osob (především práva autorská). Pokud však i přesto k zásahu do práv třetích osob ze 

strany soutěžícího dojde, odpovídá těmto třetím osobám výlučně tento soutěžící, příp. je daný 

soutěžící povinen organizátorovi uhradit veškeré náklady, které by mu v souvislosti s takovým 

porušením ze strany soutěžícího vznikly v plné výši. 

 

VIII. Osobní údaje 

1. Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 008 45 451, e-mail: posta@ostrava.cz. 

 

2. Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, Advokátní kancelář 

Konečná & Zacha, s.r.o., se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27112331, e-

mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. č. +420 221 990 455. 

 

3. Správce zpracovává osobní údaje soutěžících z důvodu plnění právní povinnosti a plnění smlouvy. 

Konkrétně jsou zaslané osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, obec bydliště, e-

mailová adresa) správcem zpracovávány pro účely identifikace soutěžícího, ověření splnění podmínek 

soutěže ze strany soutěžícího, předání odměny a plnění licenční smlouvy. 

 

4. Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a že byl informován, že bližší informace o svých 

právech jakožto subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, nalezne na stránce 

www.ostrava.cz.    

mailto:posta@ostrava.cz
http://www.ostrava.cz/
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5. V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu a po 

dobu nezbytnou pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a následně budou uloženy po dobu 5 let.   

 

6. Osobní údaje v rozsahu rok narození, obec bydliště a e-mailová adresa nebudou poskytovány dalším 

příjemcům. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící účastí v soutěži:  

 vyjadřuje dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

 bere na vědomí, že přihlášením se do soutěže na sebe přebírá a nese plnou odpovědnost za 

obsah fotografie a rovněž škodu a jiné právní či finanční následky, které mohou organizátorovi 

nebo třetím osobám vzniknout v důsledku nedostatečného oprávnění soutěžícího disponovat 

fotografií či právy k ní. Organizátor nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, 

porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany 

organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý soutěžící je povinen 

při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na 

fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává 

soutěžící vůči organizátorovi jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že 

souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv. 

 

2. Organizátor soutěže: 

 si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž bez náhrady 

pozastavit a v krajních případech i odvolat a ukončit, a to pouze v případě, nastanou-li závažné 

a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže.  

 si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takovou fotografii, která odporuje platným právním 

předpisům, narušuje pravidla morálky nebo občanského soužití. Organizátor dále vyřadí 

ze soutěže fotografii, která jakýmkoliv způsobem podněcuje k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, 

náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále tu, která by 

bezdůvodně zobrazovala osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 

utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

 

3. Jakékoliv spory a nároky vyplývající či související se soutěží nebo těmito podmínkami soutěže, budou 

řešeny rozhodnutím organizátora. 

 

za Organizátora 

Aktiv BESIP 

Ing. Josef Laža,  Ostrava, 27. 6. 2018 

 


