Pravidla fotografické soutěže (Ne)udržitelné kontrasty



Pořadatelem soutěže je Energy Centre České Budějovice, z.s., IČ 685 503 75, se
sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice (dále jen
pořadatel).



Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena
s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže
poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.



Zaslat soutěžní příspěvek je možné od 7. 6. 2018 do 7. 9. 2018 do 12:00 hodin.



Fotografii společně s osobními a kontaktními údaji (jméno, příjmení a telefon),
názvem a stručným komentářem k obsahu fotografie zašlete e-mailem na
adresu soutez@eccb.cz.



Soutěžící může zaslat libovolný počet soutěžních fotografií, a to na téma udržitelnost,
ve smyslu ochrany přírody a životního prostředí, úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie. Fotografie může mít buď pozitivní obsah (ve smyslu
ANO, takové jednání je udržitelné, přispívá k ochraně životního prostředí, úspoře
energie apod.) nebo negativní (ve smyslu NE, takové jednání je neudržitelné).
Důležitý je proto i název fotografie a stručný popis.



Fotografie bude pořadatelem následně umístěna na FB pořadatele, kde o jejím
pořadí rozhodne počet lajků.



V případě, že zašlete soutěžní příspěvek skládající se ze dvou fotografií, na
kterých jste zachytili (ne)udržitelný kontrast (na jedné bude příklad správného a
na druhé příklad nesprávného jednání), bude počet lajků, které váš příspěvek
získá, vynásoben dvěma!
Příklad: Tento soutěžní příspěvek získal 112 lajků, ale skládá se ze dvou kontrastních
snímků, takže do celkového hodnocení postoupí s dvojnásobným skóre = 224 lajků.



Hlasování bude ukončeno 10. 9. 2018 ve 12:00 hod. V tento moment budou
postupně pořadatelem přepsány aktuální počty lajků u jednotlivých soutěžních
příspěvků do komentáře pod příslušnou fotografii a toto číslo bude rozhodující pro
stanovení konečného pořadí jednotlivých fotografií.



V případě fotografií se shodným počtem lajků si pořadatel vyhrazuje právo určit
pořadí těchto fotografií dle vlastního uvážení.



Cenami bude odměněno pět fotografií s nejvyšším počtem lajků.



Soutěžící souhlasí s publikováním jména i zaslaných fotografií v tiskové a
elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář.



Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro
účely organizace soutěže, se kterými bude nakládáno dle pravidel GDPR.



Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále soutěžící prohlašuje,
že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na
fotografiích.



Seznam výher:
1. cena - víkendová zápůjčka elektromobilu
2. cena – cyklobatoh Husky
3. cena – cyklotaška na kolo s vybavením
4. cena – taška PUMA přes rameno
5. cena - kniha Chytré město
6. – 10. cena – reflexní vesta, reflexní pásky, svinovací metr



Na výhru v soutěži není právní nárok.



Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, které nesplňují zadání a
fotografie u kterých bude hlasováno podvodným způsobem.
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(Ne)udržitelné kontrasty.

Projekt (Ne)udržitelné kontrasty je podpořen dotačním programem Jihočeského kraje.

