
KOMPLETNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 



 

  ÚVOD 

FOTO-VIDEO Soutěž vyhlašuje Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze (dále jen ÚTVS) s cílem 

zdokumentovat zimní výcvikové kurzy, které ÚTVS pořádá. Soutěž je určená pro studenty ČVUT, 

kteří se v zimním semestru 2014/15 aktivně zúčastní zimních výcvikových kurzů pořádaných ÚTVS. 

Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích: 

1) FOTO – digitální fotografie, 

2) VIDEO – střih videa. 

 

  HODNOCENÍ SOUTĚŽE  

Fotografie a videa (dále jen snímky) zaslané do soutěže budou hodnoceny pětičlennou porotou. 

Dva porotci budou vybráni z řad zaměstnanců ÚTVS, další dva porotci budou vybráni z řad 

profesionálů a posledním porotcem budou lidé z veřejnosti, kteří budou hlasovat na Facebooku. 

Každý člen poroty vybere 5 nejlepších snímků, kterým bude přiděleno 5, 4, 3, 2 a 1 bod (v případě 

Facebooku bude rozhodujícím hlediskem počet „lajků“). 

Pět soutěžících s nejlépe umístěnými snímky v každé kategorii vyhrává tričko. Autoři tří nejlepších 

snímků v každé kategorii vyhrávají poukázky, které lze ve lhůtě jednoho roku uplatnit při platbě 

tělesné výchovy, dalšího výcvikového kurzu, nebo pronájmu sportoviště, jež spravuje ÚTVS. 

Hodnoty poukázek jsou: 

1. místo: 2000,- Kč 

2. místo:  1000,- Kč 

3. místo:  500,- Kč 

 

  HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
Soutěž bude probíhat dle následujícího harmonogramu1: 

2. 1. 2014 vyhlášení soutěže 

4. 1. – 28. 3. 2015 probíhají zimní výcvikové kurzy ÚTVS 

do 12. 4. 2015 zasílání soutěžních snímků do soutěže 

13. 4. 2015 zveřejnění soutěžních snímků na Facebooku 

13. 4. – 27. 4. 2015 hodnocení soutěžních snímků porotou a na Facebooku 

30. 4. 2015 vyhlášení výsledků soutěže 

4. 5. – 29. 5. 2015 výstava fotografií ve Sportovním centru Pod Juliskou 
 

                                                           

1
 V odůvodněných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změnu harmonogramu, o které budou soutěžící včas informováni. 



 

  PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Zasláním snímků (fotografie a/nebo video) do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se 

následujícími podmínkami soutěže, které stanovil organizátor (Ústav tělesné výchovy a sportu 

ČVUT v Praze): 

1. Soutěž probíhá dle stanoveného harmonogramu (viz výše) a soutěží se ve dvou kategoriích: 

1) FOTO – digitální fotografie, 2) VIDEO – střih videa.  

2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti ČVUT a absolventi, kteří ukončí studium v zimním 

semestru 2014/15. 

3. Snímky zaslané do soutěže musí přímo souviset se zimními kurzy, které ve školním roce 2014/15 

ÚTVS pořádá. 

4.  Soutěžící přihlašují své snímky do 12. 4. 2015 odesláním e-mailu na adresu utvs.cvut@gmail.com. 

Předmět e-mailu musí obsahovat heslo FOTOSOUTĚŽ. V textu e-mailu soutěžící uvede následující 

údaje: Jméno, Příjmení, Číslo studenta (viz www.usermap.cvut.cz), Kurz, na kterém byly snímky 

pořízeny, a Název přihlašovaného snímku (popř. snímků). Soutěžní snímky se zasílají buď 

v příloze e-mailu, nebo prostřednictvím sdíleného úložiště. V případě použití sdíleného úložiště 

musí být v e-mailu jednoznačně uvedeno, kde a jak je přihlašovaný snímek dostupný (odkaz na 

dropbox, drive, uloz.to, rapidshare apod.). Přihláška je kompletní v okamžiku, kdy soutěžící 

obdrží potvrzující e-mail od organizátora soutěže. 

5. Snímky zaslané do soutěže musí splňovat následující parametry: 

Kategorie Formát 
Min. rozlišení 
snímku 

Max. velikost 
snímku 

Max. počet 
zaslaných snímků 

FOTO *.jpg, *.jpeg 
2100 px 
pro delší rozměr 

10 MB 5 

VIDEO 
*.mpg, *.mpeg, 
*.mp4, *.avi, 
*.wmv 

640 × 480 px 5 min, 500 MB 1 

6. Soutěžní snímky budou dle harmonogramu uveřejněny na Facebooku a/nebo na kanálu Youtube  

(s výjimkou dle odst. 9 těchto podmínek). 

7. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití snímků k propagaci organizátora 

soutěže. Soutěžící svým přihlášením do soutěže dále souhlasí s publikováním zaslaných snímků 

v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže a propagačních prostředků, a to bez 

nároků na honorář. Licence k užití snímků se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.  

  



 

8. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených snímků a/nebo osobou oprávněnou k výkonu 

majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi 

s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím snímků od osob, které 

jsou na nich zachyceny nebo jejichž osobnostních práv by se mohly snímky dotýkat. Soutěžící si 

podle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k snímkům 

zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.  

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru 

v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění 

přihlášených snímků nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná 

vhodná organizační opatření (zejména pokud dojde k porušení některého z odst. 2 – 8, nebo 

jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis). 

10. Soutěžící poskytuje organizátorovi své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním, a to 

výhradně za účelem vyhodnocení soutěže. 

 

Tyto kompletní podmínky budou po celou dobu trvání soutěže k dispozici v elektronické podobě 

na oficiálních webových stránkách ÚTVS (www.utvs.cvut.cz) a v tištěné podobě na sekretariátu 

ÚTVS (Pod Juliskou 4, Praha 6). Informace o případných změnách budou dostupné tamtéž. 


