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PRAVIDLA SOUTĚŢE: 

 

1) CÍL SOUTĚŢE 

Cílem soutěže je najít fotografie, které nejlépe vystihnou atmosféru minulých ročníku 

festivalu Kmochův Kolín. 

 

2) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŢE 

Soutěž vyhlašuje spoluorganizátor festivalu Kmochův Kolín Občanské sdruţení Prostor a 

fotograf Jan Strnad (www.fotostrnad.cz).  

 

3) FOTOGRAFIE 

Do soutěže budou zařazeny fotografie z předchozích ročníků festivalu Kmochův 

Kolín, jejichž obsah bude zachycovat dění na festivalu a z jejichž obsahu bude patrné, že 

pochází z Kmochova Kolína. 

 

Fotografie zasílejte výhradně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře, 

který najdete na webových stránkách www.kmochuvkolin.eu v sekci fotosoutěže.  

 

Maximální počet zaslaných fotografií na autora: 5 fotografií 

 

Termín pro zasílání fotografií: od 15.04.2011 do 31.05.2011 

 

Formát fotografií: formát jpg., v minimálním rozlišení 800 x 600 bodů 

 

Zaslané fotografie budou na webové stránky přidávány 1x týdně. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěţe fotografie, které 

nebudou přímo souviset s festivalem, budou uráţet osobu fyzickou nebo 

právnickou nebo budou jiným způsobem zasahovat do práv občanů. 

 

Fotografie do soutěže smí zaslat pouze autor fotografie, nebo jeho dědic. Vlastnictví 

autorských práv potvrdí při odesílání fotografie. Autor odesláním fotografie souhlasí se 

http://www.kmochuvkolin.eu/


zveřejněním fotografie na webových stránkách festivalu a případně města 

Kolína. Dále autor souhlasí s tím, že pokud bude jeho fotografie vyhlášena mezi nejlepšími, 

poskytuje automaticky práva pro uţití fotografie městu Kolín a současnému i 

následným organizátorům Kmochova Kolína pro propagaci festivalu.  

 

4)VYHODNOCENÍ SOUTĚŢE 

Autoři 20 vítězných fotografií obdrţí 2 volné vstupenky na festival. Vítězové budou 

vyrozuměni e-mailem a vstupenky si vyzvednou v Občanském sdružení Prostor před konáním 

festivalu.  

 
HLASOVÁNÍ bude probíhat od 18. 04. 2011 do 31. 05. 2011 a bude mít 2 části: 

– Internetový výběr fotografií 

- hlasování o 10 nejlepších fotografií na webových stránkách www.kmochuvkolin.eu. 

– Výběr odborné poroty 

- hlasování o 10 nejlepších fotografií 

 

ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ 

Výběru fotografií na webových stránkách www.kmochuvkolin.eu. se bude moci 

zúčastnit fyzická osoba zaregistrovaná na facebooku. Hlasující pak může každou fotografii 

podpořit pouze jednou. V případě, že by fyzická osoba vyjádřila svou podporu jedné 

fotografii několikrát úmyslným obcházením pravidel, bude z výběru vyloučena a její hlasy 

budou anulovány!!! 

 

Odborná porota vybere následně dalších 10 fotografií. 

 

5) SLOŢENÍ ODBORNÉ POROTY 

Jan Strnad - fotograf (www.fotostrnad.cz) 

Miroslav Kostkan - fotograf, dlouholetý vedoucí kolínského fotoklubu 

Zdeněk Hejduk - fotograf, ředitel MSDK 

Markéta Březinová - zástupce organizátora festivalu Občanského sdružení Prostor 

 


