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Úplná pravidla letní fotografické soutěže pořádané statutárním městem Ostrava v rámci činnosti 

Aktivu BESIP, pracovní skupiny při odboru dopravy MMO 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazným způsobem upravuje podmínky prázdninové 

fotografické soutěže „Bezpečně po Ostravě“ (dále jen soutěž) statutárního města Ostrava. Pravidla 

mohou být pozměněna pouze formou zveřejněných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Soutěž je pořádaná organizátorem a spočívá ve vytvoření fotografie na území Ostravy a správně 

přičleněných obcí dle zadání. Z fotografií soutěžících, kteří splní technické a další podmínky pravidel 

soutěže, bude odměněno 5 nejlepších prací vybraných tříčlennou porotou. Zvláštní cenu obdrží 

soutěžící/autor fotografie, kterou vyberou návštěvníci alba soutěžních fotografií. Vybraní soutěžící 

obdrží věcné ceny. 

2. Organizátorem soutěže je: 

Statutární město Ostrava 

Magistrát 

odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při OD MMO  

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava 

IĆ:   00845451  

(dále jen organizátor). 

3. Přihlášení do soutěže 

 Soutěž je určena pro osoby s trvalým pobytem ve statutárním městě Ostrava nebo v obci 

ve správním obvodu Ostravy, do které spadá Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, 

Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a 

Zbyslavice, a zároveň pro osoby narozené v roce 2007 a před rokem 2007, 

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

 Soutěžící se do soutěže přihlašuje  zasláním fotografie splňující níže uvedené podmínky na adresu 

aktiv.besip@okas.cz,  

 Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci Magistrátu města Ostrava. 

4. Kategorie, popis obsahu, podmínky: 

 Téma soutěže pro rok 2017: „Bezpečně po Ostravě s dětmi – na kole i pěšmiky“,  

 Popis obsahu soutěžní fotografie: zaznamenání preventivního chování nebo vybavení 

pro bezpečný pohyb po pozemních komunikacích (tj. po silnici, místní komunikaci vč. chodníku a 

stezek) po Ostravě či správně přičleněné obci u chodce či cyklisty dle definice těchto účastníků 

zákonem č. 361/2000 sb., o silničním provozu, v plat. zn.  

Zachycená situace může být reálná či při dodržení pravidel bezpečnosti v silničním provozu i 

uměle vytvořená (hraná). 

 Z fotografie musí být naprosto zřejmé, že fotografovaná situace je focena na území Ostravy nebo 
na území správně přičleněných obce. Fotografované místo nelze doložit pouze GPS souřadnicí 
připojenou k fotografii.   
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5. Termín  

Termín pro zasílání fotografií je od 1. července do 31. srpna 2017. 

6. Vyhodnocení  

Fotografie zaslané v daném termínu vyhodnotí trojčlenná porota ve složení: 

 Mgr. Magda Švédíková – odbor dopravy MMO, 

 Alena Pončová – Ostravské komunikace, a.s., 

 Ing. Martin Krejčí – koordinátor pro oblast cyklistické dopravy v Ostravě. 

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

od jednotlivých porotců bude do 10. září 2017 vyhlášeno absolutní pořadí nejlepších fotografií. 

Soutěžící-autoři prvních pěti fotografií s nejvíce body obdrží od organizátorů věcné odměny. 

Speciální odměnu také získá autor fotografie, která získá nejvíce kladných ohodnocení (tzv. „like“) 

od návštěvníků alba s přihlášenými fotografiemi (viz bod 8). 

Porotou a veřejností vybraní soutěžící nejlepších fotografií budou kontaktování emailovou poštou a 

jejich jména společně s fotografiemi budou oficiálně zveřejněna. Odměny soutěžícím budou 

předány u příležitosti akce Zažít Ostravu jinak 2017 dne 16. září 2017. 

7. Věcné odměny: 

1. místa – digitální kamera v ceně cca 5 000 Kč s DPH 

2. místa – digitální kamera v ceně cca 3 500 Kč s DPH 

3. místa – digitální fotoaparát v ceně cca 2 400 Kč s DPH 

4. místa – příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca 1 100 Kč s DPH  

4. místa – příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca  900 Kč s DPH 

cena veřejnosti – příslušenství k digitálnímu fotoaparátu v ceně cca 1 100 Kč s DPH 

8. Zveřejnění fotografií 

Album soutěžních fotografií bude vystaveno na facebookovém profilu Aktivu BESIP 

http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava od 21. srpna 2017.  

9. Technické podmínky zasílaných fotografií 

 Grafický formát: JPEG 

 Velikost snímku: doporučeno 1632 x 1224 a větší, 

 Rozlišení fotoaparátu: doporučeno 2Mpx a větší, 

 Barva: barevnost fotografie není určena, 

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

Do emailu nebo do textové přílohy  (souboru .txt, .doc/docx) soutěžící napíše povinné údaje: 

 jméno a příjmení 

 rok narození 

 město bydliště 

 místo, kde byla fotografie pořízena  

http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava
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Soutěžící k fotografii může do emailu či do textové přílohy (souboru .txt, .doc/docx) přidat vlastní 

název fotografie a krátký popis, který bude uveřejněn spolu s fotografií. Fotografie musí být 

autentické. Dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše. Montáže a další 

výraznější zásahy pomocí počítačových programů nejsou dovoleny. 

10. Všeobecné podmínky 

Každý soutěžící dále zasláním své fotografie: 

 uděluje dobrovolně souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů v platném znění Aktivu BESIP, zastoupeným společností Ostravské komunikace, 

a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, se zpracováním osobních 

údajů v  rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město bydliště a dále emailová adresa za účelem 

přihlášení se do fotografické soutěže v roce 2017 a dále za účelem zveřejňování ve sdělovacích 

prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, zasílání nabídek účasti v dalších 

obdobných soutěžích, případně jiných nabídek spolupráce. 

Poučení:  

- udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným Aktivu BESIP; 

- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Aktiv BESIP nemá právní nárok na jejich získávání; 

-poskytovatel má právo na informace, výpis, opravu jeho osobních údajů vedených v informačním 

systému Aktivu BESIP; 

- ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

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

 poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním své fotografie v tiskové nebo 

elektronické podobě v rámci soutěže a pro další potřeby organizátora v rámci jeho dopravně 

preventivní činnosti v různých médiích a různými formami. 

 bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která 

může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění 

soutěžícího disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost 

za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie 

ze strany pořadatele 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 pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že 

zcela odpovídá za porušení těchto práv. 

 výherce má právo přihlásit se o svou výhru nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění výherců soutěže 

dle pokynů a na místě určeném organizátorem. Po tomto datu nárok na výhru zaniká. 

 osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 

do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem 

v soutěži, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nemá nárok na odměnu a 

odměna nebude předána. 

Organizátor soutěže: 

  si vyhrazuje právo pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit a v krajních 

případech i odvolat, a to pouze v případě, nastanou-li závažné a mimořádné okolnosti zásadním 

způsobem bránící řádnému průběhu soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok.  
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 organizátor soutěže bude vyřazovat takové fotografie, které odporují platné legislativě České 

republiky. Organizátor vyřadí ze soutěže fotografie obsahující podněcování k nenávisti z důvodu 

rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které 

by bezdůvodně zobrazovaly 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. 

 

za Aktiv BESIP 

Ing. Josef Laža,  Ostrava, 26. 6. 2017 


