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Každý ze soutěžících může zaslat max. 3 snímky na e-mailovou adresu
srdcedomovem@valmez.charita.cz.
Snímky jsou pořízeny fotoaparátem (ne mobilním telefonem).
Fotografie ve formátu JPG, minimální velikost 2138 x 2870 pixelů, rozlišení 300 DPI
a maximální velikost jedné fotografie 10 MB. 
U fotografie je uvedeno jméno autora, její název a případně krátký popis, který dá
fotografii příběh.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou
oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti        
 v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
Vzhledem k regulérnosti soutěže může soutěžící zaslat pouze snímky dosud
nepublikované.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu ze soutěže vyloučit fotografie, které
jsou v rozporu s dobrými mravy, etikou a platnými zákony.
Oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si
vyhrazuje právo použít tyto fotografie k veřejnému vystavení a k dalším, např.
publikačním a propagačním účelům s respektováním autorských práv. 
Osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané
fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.
Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže        
 v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů (GDPR) a dále se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící
dále prohlašuje, že použití zaslané fotografie do soutěže se nedotýká práv třetích
osob.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za
obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím
fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
Přihlášením do soutěže dává účastník soutěže souhlas se zveřejněním fotografií
(FB, webové stránky, bulletin, výstavy, propagační materiály). Uvedené údaje
budou Charitou Valašské Meziříčí použity výhradně pro tento účel. Souhlas lze
kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování,
které již proběhlo. 
Porotou vybrané fotografie budou představeny na vernisáži, která se uskuteční    
 15. 3. 2022.
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