
Pravidla fotosoutěže „ZPÁTEČKA“  

1. Pořadatel: 

 SPORTPLEX Frýdek-Místek, s.r.o. 

         Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek 

2. Téma soutěže: RETRO 70.-90. LÉTA, fotografie z RETRO fotokoutku v Letním aquparku Olešná 
Fotografie či koláž mohou být vtipně doplněné textem, upraveny filtrem apod. Zapojte svou fantazii, vytáhněte 

staré plavky či šaty, vyfoťte se s dědou a babičkou… BUĎTE RETRO. 

3. Termín trvání fotosoutěže: 

o  01.07.–27.08.2017 

4. Účastníci fotosoutěže: 

Soutěže se může účastnit jakákoli fyzická osoba. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti                   

SPORTPLEX Frýdek-Místek, s.r.o. 

5. Mechanismus fotosoutěže: 

o Soutěže se zúčastníte zasláním fotografie na e/m adresu: soutez@sportplex.cz 

o Akceptujeme fotky pouze označené jménem autora 

o Fotografie či koláž mohou být vtipně doplněné textem, upraveny filtrem apod. 

o Na fotografii musí být zřetelně vidět vnitřní část Letního aquaparku Olešná, resp. musí být rozpoznatelné pořízení 

fotografie v areálu letního aquaparku Olešná 

o Do e-mailu s fotografií prosím uveďte své jméno a kontakt (telefonní číslo) 

o Každý soutěžící se smí účastnit soutěže pouze se dvěma retro fotografiemi 

o Fotku posílejte v min. velikosti 750KB a max. velikosti 3 MB 

o Zaslaná fotografie musí splňovat téma RETRO. Fotky, které nesplňují zadání budou automaticky smazány 

o Zasláním fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie na FB, webech středisek SPORTPLEX 

o Zasláním fotografie účastník prohlašuje, že: 

- je autorem dané fotografie, a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v 

neomezeném rozsahu 

- osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku  

- na vložené fotografii neváznou práva třetí strany 

o Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které: 

- budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné chování odporující dobrým mravům 

- jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže 

- obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora 

2. Vyhodnocení soutěže: 
o Organizátor zveřejní vybrané fotografie (10 ks) do veřejného kola k hodnocení. 

o Zveřejněny budou fotografie, které budou tematicky nejvíce RETRO, vystihnou moment či budou jinak 

„zajímavé“. Uveřejnění proběhne na FB Aquaparku Olešná k hlasování o tu nejoriginálnější fotografii.  

o Organizátor soutěže si vyhrazuje právo výběru 10 fotografií postupujících do veřejného kola. Výběr bude 

proveden nezávisle 5 zaměstnanci společnosti. 

o Po veřejném hlasování na FB o nejoriginálnější fotografii budou vybrány 3 fotografie s největším počtem 

hlasů a tyto budou odměněny hlavními cenami 1.-3. místo. 

o Všichni autoři 10 zveřejněných fotografií ve veřejném kole obdrží drobné dárečky ze strany organizátora 

akce. 

o Výhry pro soutěžící: 

o Výhry pro první tři výherce: nocleh v Pensionu „Chata pod Lysou“ pro 2osoby, snídaně pro 4 osoby 

v Park Inn hotelu Ostrava, 2x celodenní skipass do lyžařského střediska Bílá, poukázky do Decathlon 

Ostrava, vstupy do aquaparku Olešná, upomínkové předměty. 

o Ceny v soutěži budou po vyhlášení výhercům předány po domluvě 

o Vyplacení výhry v hotovosti není možné 



 

 

o Závěrečné ustanovení: 

o Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje 

právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího 

souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat 

fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely pořadatele, a to po dobu trvání 

autorských práv k dané fotografii, účastník soutěže zasláním fotografie poskytuje právo užití ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb Autorského práva. 

o Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami 

soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se 

zpracováním osobních údajů jím uvedených na www.aquapark-olesna.cz, a to do odvolání tohoto 

souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových 

stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 

o Zasláním příspěvku s fotografií do soutěže uživatel souhlasí s podmínkami soutěže. 

o Vyhrazujeme si právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit. 
 


