TOULKY PETŘÍNEM
HARMONOGRAM:
Oficiální veřejné vyhlášení soutěže a zahájení příjmu
fotografií v ON-LINE prostředí soutěže/projektu:
27. července 2020 ve 12:00 hod
Představení spolupořadatelů a partnerů soutěže/projektu a
oficiální zveřejnění kompletních podmínek veřejné soutěž.
Ukončení příjmu přihlášek do soutěže v ON-LINE prostředí
soutěže/projektu:
1. října 2020 v 23:59 hod
Přihlášky podané prostřednictvím zásilkové služby či pošty
(obsahující všechny náležitosti definované podmínkami
soutěže) budou přijímány pouze s nejzazším datem podání
zásilky 1. 10. 2020 včetně.
Hodnocení přihlášených fotografií odbornou porotou v
jednotlivých kategoriích:
5. října 2020 v 15:00 hod
POZNÁMKA VYHLAŠOVATELE: Fotografie autorů budou zveřejňovány
pod systémem vygenerovaným kódem. Hlasující budou povinni uvést
své celé jméno a PSČ svého trvalého bydliště. Vyhlašovatel soutěže se
zavazuje k respektování zákonných pravidel dle GDPR.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
1. listopadu 2020
• 12 vyhodnocených soutěžících získá KALENDÁŘ "TOULKY PETŘÍNEM" - KALENDÁŘ bude sestaven ze 13 listů
formátu A3 a bude vydán v limitované edici (v nákladu
1.000 ks). Slavnostní představení kalendáře, jeho křest
spojený s doprovodným programem se bude konat v 1.
adventní neděli, tj. 29. listopadu 2020.
• 40 vyhodnocených obrázků bude vydáno v nákladu
pohlednic 300ks z každého motivu.Slavnostní představení
SOUBORU POHLEDNIC a jejich křest za účasti autorů, bude
uskutečněno 2.adventní neděli, tj. 6. prosince 2020 s
doprovodným programem.
• Limitovaná série reprodukcí oceněného výtvarného díla
10 vyhodnocených soutěžících bude odměněno jedním
výtiskem z vydaných 10 ks reprodukcí jejich díla
V rámci projektu bude zhotovena LIMITOVANÝ SOUBOR
REPRODUKCÍ, tedy10 ks po 10 reprodukcích předpokládaný formát 40 x 40 cm. Slavnostní představení
SOUBORU REPRODUKCÍ ve spojení s jejich křtem
(představení veřejnosti), se uskuteční 3. adventní neděli tj. 13. prosince 2020, s doprovodným programem.
• Absolutní vítězné dílo fotografické soutěže se stane
motivem PF 2021 - Nejlepší výtvarné dílo soutěže bude
vydáno nákladem 1000 ks. Slavnostní představení
absolutního vétězného díla bude spojeno s křest PF 2021 o
4. adventní neděli - tj. 20. 12. 2020, s doprovodným
programem. Samozřejmostí je představení soutězícího.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Účastníci soutěže nebudou ve své tvorbě omezováni.
Podmínkou je pouze přihlášení morálně a právně
nepopuzujícího díla.
Účastnit se mohou profesionálové v oboru i amatéři. Pro
soutěž bude vytvořena speciální webová stránka
www.toulkypetrinem.cz. Na sociálních sítích bude
otevřena možnost hlasování veřejnosti o nejsympatičtější
dílo přihlášené do soutěže / fB / Instagram.
Účastník soutěže se svou přihláškou vzdává autorského
práva k přihlášenému dílu ve prospěch vyhlašovatele
souteže a jeho projektů. Nezletilý účastník musí dodat
souhlas zákonného zástupce.

FORMA PŘIHLÁŠENÝCH DĚL:
Fotografie musí být zaslána v digitální podobě JPG ve
vysokém rozlišení maximální velikost 4MB a maximalní
formát fotografie velikost A3 na email:
info@guld.cz
NEBO musí být fotografie nahrána jako soubor v
uvedeném formuláři "nahrát soubor"

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
S údaji uvedenými v přihlášce do soutěže se vyhlašovatel
zavazuje nakládat v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES
Účastník soutěže si je vědom/a, že údaje poskytnuté v
přihlášce do soutěže - jméno, zařazení do kategorie
soutěže a obec/město bydliště přihlášeného, budou
zveřejněny. Dále si je vědom/a, že údaje z této přihlášky
budou pořadatelem zpracovávány v listinné i elektronické
formě pro potřeby administrace přihlášek, statistiky,
evidence, účetnictví a monitoringu projektu.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů
poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění v souladu s čl. 111 a 112
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
mohou být v tomto případě zpracovávány pouze v
anonymním souhrnu ve vztahu ke kategoriím a sekcím
soutěže a k příslušnému regionu.

