Pravidla soutěže „FotkaFilm“
•

Pořadatel soutěže:
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,
se sídlem Plzeň, Dominikánská 4, úsek SIT Port (dále jen SITMP, nebo pořadatel či
vyhlašovatel soutěže)

•

Popis soutěže
o Soutěž je určena pro všechny nadšence do bezpilotního létání, kteří umí drony používat
nejen k létání, ale i focení nebo natáčení videí.

•

Cíl soutěže
o Zvýšení povědomí o bezpilotních letadlech.

•

Předmět a průběh soutěže
o Registrace soutěžícího a zaslání soutěžních fotek nebo videí pomocí webu
https://www.dronfest.cz .
o Vyhodnocení fotek a videí odbornou porotou.
o Hlasování veřejnosti o nejlepší fotografii a video (pomocí facebooku).
o Slavnostní vyhlášení vítězů (2. 10. 2021)

•

Pro koho je soutěž určena
o Soutěž je určena registrovaným soutěžícím z řad hobby pilotů, kteří nepatří mezi
profesionální piloty dronů. Tzn.nemají povolení k provádění leteckých prací.

•

Kontaktní osoby vyhlašovatele soutěže
o Za SITMP – Ondřej Tuháček , tuhaceko@plzen.eu, 702 229 936, Cukrovarská 19, Plzeň

•

Podmínky soutěže
o Soutěžící se zaregistruje pomocí registračního formuláře na www.dronfest.cz nejpozději
do 31. 8. 2021. Fotografie, které chce přihlásit do soutěže, uploaduje na stránky
(https://www.dronfest.cz/homepage/fotka-film ). Videa do soutěže zašle přes úschovny na
tuhaceko@plzen.eu . Minimální akceptované rozlišení fotografií i videa je 1280 × 720px
(WXGA), maximální rozlišení je pak 4096 × 3112px (4K). Fotografie zašle ve formátu
JPEG, video pak v jakémkoli standartním formátu podporovaném WMP12. Maximální
délka videa je stanovena na 180 vteřin (3minuty). Všechny přihlášené fotografie budou
uveřejněny na FB DronFest Plzeň v albu Soutěž FotkaFilm.
o

Všechny fotografie / videa pořízené na území České republiky musí splňovat platnou
legislativu upravující provoz UA, zejména: Opatření obecné povahy – Omezený prostor
LKR10 UAS. Fotografie / videa pořízené mimo území České republiky musí splňovat
platnou legislativu dané země, kde byly fotografie / video pořízeny.

o

Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií / videí k propagaci
pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných
fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a
to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a
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propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a
teritoriálního omezení. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje
uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat
tak autorovu tvorbu.
o

Soutěžící může do soutěže zaslat maximálně dvě fotografie a jedno video

o

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů proběhne dne 2. 10. 2021 na závěrečném
galavečeru Dronfest 2021, který proběhne v areálu Cukrovarská 20. Přesný čas vyhlášení
bude upřesněn mailem všem registrovaným soutěžícím nejpozději do 27. 9. 2021.

o

Do 20. 9. 2021 bude na webu „dronfest.cz/homepage/fotka-film“ zveřejněna porota, která
podle níže uvedených kritérií zvolí výherce. Pokud si účastník nebude moci cenu převzít
osobně, může za sebe na vyhlášení poslat zástupce, kterého musí e-mailem nahlásit
kontaktní osobě minimálně 24 hodin před vyhlášením.

•

Termíny soutěže
o do 31. 8. 2021
o od 13. 9. – 27.9. 2021
o 2. 10. 2021

Registrace a zaslání fotografií a videí
Hlasování veřejnosti
Vyhlášení výsledků na festivalu Dronfest 2021

•

Soutěžní kategorie
o Soutěž bude hodnocena v soutěžní kategorii Fotka z dronu a soutěžní kategorii
Video z dronu.

•

Hodnocení
o Hodnocení, bude prováděno čtyřčlennou porotou. Každý člen poroty za sebe
vybere 10 nejhezších fotografií, které oboduje 1 – 10 body (nejhezčí fotografie
získá 10 bodů). Následně se sečtou body jednotlivých forografií a vyhrává autor
fotografie s největším početm bodů. V případě shodného bodového hodnocení
rozhodne o vítězi pořadatel soutěže.

•

Podmínky hlasování veřejnosti
o Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností
Facebook..
o Pořadatelem soutěže je SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA
PLZNĚ, příspěvková organizace Dominikánská 4, Plzeň IČ: 66362717
o Vybrané fotografie / videa můžete ohodnotit „lajkem“ v připojené galerii.
o Platí pouze „lajky“ v galerii na FB Timeline DronFest plzeň. „Lajky“ u sdílení
neplatí.
o Hodnocení končí 27. 9. 2021 v 9:00, „lajky“ vložené po tomto termínu nebudou
zařazeny do soutěže.
o Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož
chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání
(např.: duplicitní nebo falešný facebookový účet) nebo jinak odporuje pravidlům
sociální sítě Facebook.
o Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v
akci (např. funkčnost sítě Facebook) ani za doručení zprávy s informací o výhře.
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o
o

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo
zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za
výhry, které jsou odpovídající náhradou. Výhra v soutěži není právně vymahatelná.
Účastí v soutěži potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito soutěžními pravidly.

•

Autorská práva
o Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií / videí 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 fotografií / videa od osob, které jsou případně
zachyceny na fotografiích / videích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly
fotografie / videa dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by
jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím / videím zpochybňovala nebo se
bránila jejich zveřejnění.

•

Poznámka
o Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpravováním zaslaných osobních údajů pro
účely organizac soutěže. SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA
PLZNĚ, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje jméno, příjmení, telefonní
číslo, emailová adresa účastníků soutěže (v případě nezletilého tyto osobní údaje
jeho zákonného zástupce) z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace
soutěže FotkaFilm po dobu trvání soutěže, tedy maximálně do 31.12. 2021.
o

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru
v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění
přihlášených fotografií / videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v
rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie /
videa pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

o

Soutěžící souhlasí s natáčením a fotografováním své osoby za účelem tvorby video
a foto záznamu pro SPRÁVU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,
p.o. který bude využíván zejména pro propagační účely SPRÁVY INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o. přístupného na webových stránkách, či jinak
veřejně šířeného jako informační materiál. Za úkony související s natáčením a
fotografováním nepožaduje žádnou finanční odměnu

o

Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita
v podobě jméno a příjmení zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání,
a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro
účely zaslání / předání ceny.
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