
FOTOSOUTĚŽ MÁJOVÝ LANŠKROUN 
 

 
Pořadatel: 
Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, IČ: 00854387, DIČ: CZ00854387 
zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 1133 Pr. 
 
Doba a místo konání soutěže:  
Soutěž probíhá na facebookové stránce Kulturní centrum Lanškroun, a to v době uvedené 
pořadatelem na facebookové stránce kulturního centra. Fotografie budou soutěžící vkládat do 
formuláře uvedeného na webu Kulturního centra Lanškroun viz. odkaz: kclanskroun.cz/fotosoutez 
 
Termíny soutěže: 
Zasílání fotografií do soutěže začíná od 01. 05. 2021. 
Všechny fotografie musí být odevzdány do 31. 05. 2021 do 24:00. Na později dodaná díla nebude 
brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl a za funkčnost webových 
formulářů. 
 
Podmínky účasti v soutěži: 
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České 
republice (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či 
obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu 
rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb 
organizátora či pořadatele. 
 
Oznámení a předání výhry: 
Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy použity kontaktní údaje, které byly účastníky 
zaslány. Výhru si soutěžící vyzvedne po předložení průkazu totožnosti osobně v kanceláři Kulturního 
centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání 
oznámení o výhře v soutěži, či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. 
Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho 
výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení 
výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné 
protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.  
 
Výhry: 1. Místo – dvě vstupenky do Letního kina KC LA, lahev šampaňského, 2. Místo – dvě 
vstupenky do Letního kina KC LA, 3. místo – dvě vstupenky do Letního kina KC LA. Vstupenky do 

letního kina lze uplatnit na jakýkoliv film promítaný v Letním kině KC LA v roce 2021. 
 
Průběh, principy soutěže a výběr vítězů: 
Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že vloží fotografii krajiny, přírody, rozkvetlých stromů a 
podobně do formuláře uvedeného na webu Kulturního centra Lanškroun viz. odkaz: 
kclanskroun.cz/fotosoutez. 
Porota, složená ze zaměstnanců pořadatele, vybere ze zaslaných fotografií 10 děl. Vybraná díla 
budou zveřejněna začátkem měsíce červen 2021 na facebookové stránce Kulturního centra 
Lanškroun, a uložena do složky s názvem FOTOSOUTĚŽ MÁJOVÝ LA 2021. Každá, porotou vybraná 
fotografie, bude mít své číslo. 
 
 



Veřejnost bude hlasovat mezi 10 fotografiemi o tři nejhezčí fotografie na facebookové stránce 
Kulturního centra Lanškroun. Hlasování bude probíhat formou hlasů: lajků/like (1 LIKE = 1 HLAS), 
možno hlasovat pro více fotografií. Vítězí tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů. 
 
Pravidla soutěžních příspěvků: 
1 soutěžící může přihlásit 1 fotografii. 
 
Účastníci soutěže odesláním fotografie stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské 
tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k 
tomuto dílu i k jeho všem částem. Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt 
pro případné komerční využití fotografií. 
 
Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná a nebudou bez souhlasu účastníka 
soutěže prodána nebo převedena na jinou společnost. 
 
Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo jsou v 
rozporu se současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena. 
 
Technické požadavky: 
Formát JPEG, PNG, JPG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost 
delší strany 4000 px), maximální velikost fotografie je stanovena na 8 MB. 
 
Název souboru musí mít formát: PrijmeniJmeno-NazevDila  
 
Fotografie budou soutěžící vkládat do formuláře uvedeného na webu Kulturního centra Lanškroun 
viz. odkaz: kclanskroun.cz/fotosoutez. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její platnosti, či 
soutěž předčasně ukončit. 
 
Další důležité podmínky soutěží: 
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v 
rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím 
je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, 
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření 
je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze 
strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za 
kvalitu výher ručí pořadatel, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor 
soutěže neodpovídá za funkčnost webových stránek kclanskroun.cz/fotosoutez, doručení zpráv či 
výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel 
si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových 
stránkách, webových stránkách či instagramu.  
 
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a 
nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. 
 
Pravidla soutěže jsou v platnosti od 01. 05. 2021 


