
 

 

 

Pravidla fotosoutěže 

Po stopách T. G. Masaryka 

  

1. Organizátor soutěže 
Organizátorem fotosoutěže „Po stopách T. G. Masaryka“ (dále jen „soutěž“) je Masarykův 

ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

  

2. Téma soutěže 

Tématem jsou paměťová místa (pomníky, sochy, busty, pamětní desky atp.) připomínající 

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v proměnách času na území bývalého 

Československa nebo kdekoliv jinde na světě. 

 

3. Soutěžní kategorie. 

Soutěží se ve dvou kategoriích: 

a) Historická fotografie paměťového místa – fotografie do roku 1989 (včetně). 

b) Současná fotografie paměťového místa – fotografie od roku 1990. 

  

4. Účastníci soutěže 
Soutěž je určena jak pro instituce v České republice (archivy, muzea apod.), tak pro 

jednotlivce. Soutěžícím se stane ten, kdo odešle jakoukoliv fotografii památníku spojeného s 

TGM a současně vyplní všechny požadované údaje.  

Účastníci, kteří tyto podmínky nesplní, budou vyřazeni ze soutěže. Ze soutěže budou dále 

vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Zasláním fotografie a 

vyplněním údajů účastník stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. 

  

5. Termíny soutěže 
Fotografie se do soutěže přijímají a soutěž trvá od 1. června do 31. srpna 2018. Hlasovat je 

možné od 1. září do 10. října 2018. 

  

6. Pravidla pro odevzdávání soutěžních fotografií 
Každý soutěžící, ať již instituce či jednotlivec, může zaslat maximálně 3 fotografie jednoho 

pamětního místa a libovolný počet různých míst. Fotografie účastníci zasílají elektronicky 

prostřednictvím formuláře umístěného na portálu Po stopách T. G. Masaryka, tg-masaryk.cz, 

na záložce Soutěž. 

Snímky se přijímají ve formátech JPEG (případně TIFF). Každá fotografie musí být doplněna 

názvem místa, jménem autora fotografie, případně místem uložení (v případě archivů či 



muzeí) a komentářem. Soutěžní fotografie musí mít minimální rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, 

resp. 1 200 x 1 700 bodů. Maximální velikost fotografie je 2 MB. 

 

7. Výherci a vyhlášení výsledků 
O vítězných snímcích rozhodnou hlasováním návštěvníci stránek tg-masaryk.cz. Soutěžící 

mohou samozřejmě odkaz na tyto stránky sdílet za účelem získání hlasů. Počet obdržených 

hlasů u jednotlivých snímků rozhoduje o pořadí jednotlivých snímků v soutěži, a tím i nároku 

autorů snímku na výhru. V případě, že zašle soutěžící několik snímků, hlasy těchto snímků se 

nesčítají. Vítězem soutěže se stane soutěžící, jehož fotografie získá v hlasování nejvíce hlasů. 

Další výherci získají výhry dle sestupného pořadí počtu hlasů, které jejich fotografie 

obdržely.  Cenu v obou kategoriích udělí rovněž odborná porota. 

Složení poroty: Iveta Coufalová, Kateřina Svatoňová, Jaroslav Němec, Lucie Merhautová, 

Jakub Štofaník, Petra Tomsová. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výherci budou vyhlášeni na portálu 

Po stopách T. G. Masaryka v předvečer 28. října 2018, o výhře budou vyrozuměni e-mailem.  

Ceny budou výhercům předány osobně, elektronicky nebo poštou, nejpozději do 31. 11. 2018. 

 

8. Výhry 
Ceny poskytují: pořadatel Masarykův ústav a Archiv AV ČR a partneři soutěže Centrum 

FotoŠkoda a měsíčník Dějiny a současnost 

 

Výherci obdrží: 

- vouchery na tisk fotografií, obrazů, na fotokurzy a drobné dárky od Centrum FotoŠkoda  

- dárkové poukazy na knižní produkci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR ve výši 2000 Kč, 

1000 Kč a 500 Kč 

- roční předplatné a dárkové balíčky od měsíčníku Dějiny a současnost 

 

Věcné výhry nelze vymáhat právní cestou ani alternativně vyplatit v hotovosti. 

  

9. Obecná ustanovení  
Zasláním fotografií přebírá jejich autor odpovědnost za jejich obsah. Každý účastník je 

povinen při pořizování fotografií dbát práv třetích osob, jejich soukromí a práva na ochranu 

osobnosti.  

Zasláním fotografie do soutěže v kategorii současná fotografie potvrzuje její zasilatel, že 

fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího 

užití v neomezeném rozsahu. 

V kategorii historická fotografie je zasilatel povinen uvést autora či zdroj fotografie.  

Účastníci odesláním fotografie do soutěže udělují organizátorovi souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně potvrzuje, že případné 

osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním. Odesláním fotografie do soutěže 

uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k 

fotografii, která zahrnuje právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na 

výstavách, webových a prezentačních akcích organizátora spojených se soutěží a 

souvisejícími akcemi. Organizátor bude při užívání fotografie uvádět u fotografie jméno 

autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie. 

  

  

V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly soutěže je rozhodnutí 

organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu 



podřídit. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním těchto 

pravidel soutěže a podmínkami soutěže. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího (a jím zaslané 

fotografie), u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v 

soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená těmito 

pravidly soutěže. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo 

doplnit, včetně možnosti soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 

 

 

    

 
 
 
 

 

 

 

 


