
 
 
 
PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE S NÁZVEM 
„PLACKY NA CESTÁCH“ 
 
 
1. Organizátor soutěže. 
Organizátorem soutěže je Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 
Pardubice 530 09. 
 
2. Termín a místo konání soutěže. 
Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 (dále jen „soutěžní období“). 
Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách  www.zuspardubice.cz  a na facebooku 
školy: www.facebook.com/ZUŠ-Pardubice-Polabiny-1489385991391143  (dále jen 
„internetové stránky soutěže“). 
 
3. Podmínky účasti v soutěži. 
Soutěžit může pouze žák ZUŠ Pardubice-Polabiny. Účast v soutěži je dobrovolná 
a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. 
Vyloučen ze soutěže je každý soutěžící, který uvede nepravdivé fiktivní údaje o své 
osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své 
osobě. 
 
4. Průběh soutěže a určení výherců. 
Zájemci se soutěže mohou zúčastnit pouze prostřednictvím e-mailové schránky na 
internetu plackynacestach@seznam.cz  Soutěžící má za úkol zaslat jednu originální 
fotografii do jím vybrané soutěžní kategorie. Každá soutěžní fotografie bude mít v názvu 
číslo kategorie, jméno a příjmení soutěžícího přesně v tomto pořadí (příklad: „1 Anna 
Houslová“). V emailu soutěžící uvede jméno svého třídního učitele, kdy a kde byla 
fotografie pořízena. Do soutěže bude zařazena fotografie o maximální velikosti 5 MB. 
Soutěžící se mohou účastnit obou kategorií.  Do soutěže budou zahrnuty pouze 
fotografie doručené organizátorovi nejpozději ve 23:59:59 hodin posledního dne soutěže.  
Organizátor vyhodnotí po skončení soutěže veškeré řádně doručené fotografie, splňující 
pravidla soutěže.  Porota, složená z řad pedagogů ZUŠ bude mít dvě hodnotící kola a 
pomocí bodování vybere tři (3) nejzdařilejší fotografie z každé kategorie, jejichž autoři 
obdrží výhru. Vítězné fotografie budou zveřejněny po ukončení hodnocení soutěže na 
internetových stránkách  www.zuspardubice.cz  a na facebooku. 
 
5. Soutěžní kategorie. 
 

1) Kam jsem s plackou nejdále docestoval 
(fotografie musí viditelně obsahovat alespoň jednu placku ZUŠ a místo, dominantu či 
památku, podle nichž lze bezpečně určit místo oblasti, kde byla fotografie pořízena) 
 

2) Nápaditá a kreativní fotografie 
(fotografie musí viditelně obsahovat alespoň jednu placku ZUŠ a zajímavý nápad a 
ztvárnění) 
 
6. Výhry a jejich předání 
Každý ze tří výherců z každé kategorie obdrží jednu výhru. 
 
7. Ostatní podmínky soutěže. 
Každý účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zveřejněním soutěžní fotografie  
jako celku pro potřeby školy.  

 


