Pravidla účasti ve fotosoutěži pořádané Vyšší odbornou školou
hotelnictví a turismu Uničov, o.p.s.
1. Účastnit fotosoutěže se mohou studenti jakékoliv střední školy v ČR.
2. Účastníkem soutěže se stávají ti, kteří nám zašlou vlastní fotografie oblíbeného místa v ČR.
3. Fotografie je nutno zaslat e-mailem na vosunicov@email.cz a rovněž v tištěné podobě ve formátu
A4 na adresu školy - VOŠ hotelnictví a turismu Uničov o.p.s, Stromořadí 420, 793 01 Uničov.
Do e-mailu uveďte:





místo, které je na fotografii zachyceno,
své jméno a příjmení, adresu, věk,
telefonický kontakt
název a adresu střední školy, kterou navštěvujete.

4. Fotografie do soutěže je možno posílat od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018.
5. Seznam cen a sponzorů je zveřejněn na webových stránkách školy VOŠ hotelnictví a turismu
Uničov, o.p.s., na cenu nevzniká právní nárok.
6. Výherce soutěže vyhlásí odborná porota nejpozději do 22. 6. 2018. Všichni výherci budou
zveřejněni na webových stránkách VOŠ Uničov, o.p.s. Cenu si je výherce povinen vyzvednout osobně
na sekretariátu školy nejpozději do 31. 8. 2018.
7. Účastník soutěže prohlašuje, že jím zaslané fotografie jsou jeho vlastní autorské a jako autor
fotografie rovněž zodpovídá za dodržování pravidel a zákonů týkajících se autorství a ochrany
osobních údajů.
8. Účastník soutěže zasláním e-mailu s fotografiemi, jménem a svými údaji souhlasí s uveřejněním
těchto fotografií na webových stránkách školy a rovněž se zpracováním jeho osobních údajů pro
účely školy.
9. Fotografie v tištěné podobě zaslané do soutěže budou vystaveny v budově školy a tudíž nebudou
účastníkům po skončení soutěže vráceny. Účastí ve fotosoutěži autoři fotografií s tímto postupem
VOŠ hotelnictví a turismu Uničov o.p.s. vyjadřují souhlas.
10. Účastí ve fotosoutěži autoři fotografií souhlasí s jejich použitím i v jiných tiskových a
elektronických materiálech školy.
11. Veškeré informace k soutěži naleznete na internetových stránkách VOŠ Uničov, o.p.s., případné
dotazy budou zodpovězeny na emailu vosunicov@email.cz
12. Pořadatel soutěže – VOŠ hotelnictví a turismu Uničov, o.p.s., si vyhrazuje právo změnit tato
pravidla, přičemž změna pravidel musí být sdělena s dostatečným časovým předstihem na webových
stránkách pořadatele.
V Uničově, 12.3.2018

