PRAVIDLA SOUTĚŽE EC MOST
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří vyhlašuje soutěž, která je zaměřena na téma „Den stromů“.
Pořadatelé:
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Soutěž probíhá od 15. září 2014 do 20. října 2014.
Podmínky pro účast v soutěži:
1. Soutěž je určena veřejnosti a účast v ní není omezena věkem ani jiným způsobem.

2. Podmínka pro účast v soutěži je účast ve všech 5 kolech soutěže a splnění úkolu či zaslání
správných odpovědí (fotografie, kvíz…apod.) na téma „Den stromů“ na e-mailovou adresu:
ecm.souteze@gmail.comnebo ecmost@vuhu.cz.
3. Pořadatelé upozorňují, že ve fotografické části soutěže nebude hodnocena umělecká úroveň
fotografie, ale spíše úroveň dokumentující vztah autora ke stromům a naplnění cílů soutěže.

4. Zasláním fotografie do soutěže nevzniká autorovi nárok na autorskou odměnu dle platného
autorského zákona.

5. Zasláním fotografie účastník uděluje pořadatelům soutěže souhlas a současně i bezplatnou licenci
na použití všech zaslaných fotografií ke všem způsobům nakládání obvyklým a souvisejícím s tímto
typem soutěže (např. umístění na webu ECM, tisk, kopírování, rozesílání fotografií jako součást
tiskových zpráv ECM atd.

6. Zaslaná fotografie nesmí být větší než 3 MB.

7. Každý účastník může zaslat max. 2 fotografie. Požadujeme fotografie v digitálních formátech jpeg
nebo tiff v rozlišení minimálně 300 DPI do maximálního formátu A4. Za zhoršenou kvalitu tisku
důsledkem nekvalitního rozlišení nezodpovídáme. Každá fotografie bude pojmenována ve
formátu: příjmení autora_název fotografie.

8. Zaslaná fotografie musí zobrazovat památný strom – viz 1. soutěžní kolo

9. Zasláním fotografie soutěžící stvrzuje, že je jediným a výlučným autorem této fotografie.
10. Zasláním fotografie účastník stvrzuje seznámení se s podmínkami soutěže.

11. Zasláním fotografie účastník souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů k této soutěži.

12. Zaslané fotografie se nevracejí.

13. Pokud nebude splněna některá z podmínek, bude fotografie bez upozornění vyřazena ze soutěže.

14. Pořadatelé si vyhrazují právo zaslané fotografie dle svého uvážení nezveřejnit, a to bez udání
důvodu. Změna pravidel vyhrazena.

