
Soutěžní pravidla fotografické soutěže pro rok 2018 a 2019 

 

Botanická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje fotografickou soutěž pro rok 2018 a 2019 vydává k ní tato 

soutěžní pravidla: 

 

1) Vyhlašovatel a organizátor soutěže. 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Trojská 800/196 

Praha 7 – Troja 

171 00 

IČ: 00064572 

2)  Místo konání soutěže. 

Místem konání soutěže je pouze území Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

3) Soutěžní témata. 

Témata – červen 2018 – duben 2019 

1) světlo 

2) krajina 

3) makro 

4) průhledy 

5) hloubka ostrosti 

6) západ slunce 

7) východ slunce 

8) zvíře v zahradě 

9) zrcadlení 

10) stíny 

11) abstrakce 

12) emoce 

13) architektura 

14) lidé v zahradě 

4) Soutěžní požadavky 

Účastník soutěže musí dodržet následující požadavky soutěže: 

Foto formáty: 

- Doporučujeme fotit do formátu RAW 

- Fotografie zasílat ve formátu JPG 

- Minimální rozlišení 3000px 2000px, 300 dpi 

- Název souboru: Příjmení / název tématu / pořadové číslo 

- Celkem je možno přihlásit max. 10 fotografií 

5) Hodnotící kritéria soutěže. 

U fotografií se bude hodnotit: 

- spojitost s vyhlášeným tématem 

- úroveň zpracování 

- nápaditost 

 

6) Vyloučení ze soutěže. 

Ze soutěže budou vyloučeny fotografie, které: 

- účastník soutěže přihlásí do soutěže po uzávěrce 



- nebudou splňovat kterékoliv ze soutěžních požadavků 

- budou obsahovat vulgární či jinak nevhodné motivy 

7) Podmínky přihlášení do soutěže. 

Účastníci se do soutěže přihlašují výlučně elektronicky zasláním fotografií na emailovou adresu 

fotosoutez@botanicka.cz. 

 

8) 

Vyhlášení fotosoutěže. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v polovině roku 2019. 

Podrobnosti vyhlašovatel včas výhercům upřesní. 

9) Termíny soutěže. 

Uzávěrka: 31. dubna 2019 

Vyhlášení výsledků: červen 2019 

 

10) Odměny pro vítěze. 

Výherci obdrží ceny od Botanické zahrady hl. m. Prahy a společnosti ZEISS. 

Vítězné fotografie budou prezentovány na webových a facebookových stránkách botanické zahrady, 

případně dalších médiích. Dále budou prezentovány na fotografické výstavě v Botanické zahradě hl. 

m. Prahy a ve výstavních prostorách FotoŠkoda. 

Každý měsíc vybereme vítěze, který vyhraje profesionální čistící sadu na fotoaparát. 

V květnu 2019 vybere porota ze všech došlých fotografií 12 vítězů. Jeden celkový vítěz získá poukaz 

v hodnotě 25 000 Kč na nákup produktů ZEISS ve společnosti FotoŠkoda.  

Na Facebookových stránkách botanické zahrady bude i možnost hlasování a vybrání jedné 

nejsympatičtější fotografie diváků. 

Všech 13 vítězů se bude moci zdarma zúčastnit fotokurzu v botanické zahradě pod vedením pana 

Ondřeje Prosického, jednoho z předních českých fotografů přírody. 

Odměnou pro všechny bude také společná výstava v prostorách FotoŠkoda a v Botanické zahradě hl. 

m. Prahy v polovině roku 2019 a vznik kalendáře z vítězných fotografií. 

 

11) Souhlas s použitím fotografii a souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Tím, že účastníci fotosoutěže zašlou své snímky požadovaným způsobem na adresu 
fotosoutez@botanicka.cz, dávají svůj bezvýhradný souhlas s tím, že tyto snímky mohou podle 
pravidel soutěže být použity pro vydání fotokalendáře 2020, výstavu fotografií v Botanické zahradě 
hl. m Prahy a v prostorách FotoŠKoda, zveřejněny na webových a facebookových stránkách Botanické 
zahrady hl. m. Prahy či dalších médiích souvisejících se soutěží. 
Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním zaslaných osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže 
či zaslání výhry. 
 

12) Všeobecné podmínky. 

Odesláním fotografií na emailovou adresu fotosoutez@botanicka.cz účastníci soutěže berou na 

vědomí a zavazují se k tomu, že budou tato pravidla soutěže dodržovat. Organizátor si vyhrazuje 

právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, přerušit, odložit či zcela zrušit. 

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru s vyhlašovatelem 

soutěže, jakož i k dalším společnostem zapojeným do soutěže, anebo jsou k takovým osobám 

v postavení osob blízkých. Účastníci soutěže se účastní soutěže s vědomím, že četnost výher a jejich 

hodnotu určí vyhlašovatel soutěže. Účastníci soutěže proto nemohou požadovat výhry o vyšší 



hodnotě ani o vyšším rozsahu, rovněž nejsou oprávněni požadovat namísto výher peněžní plnění. 

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 

 

V Praze, dne 28. 6. 2018 

 


