
FOTO soutěž 

BENEŠOVSKÝ BĚŽECKÝ FESTIVAL očima /objektivem FOTOGRAFA 

2015 

 
 
zadání: 
* Zachytit v průběhu sportovní akce závodníky, atmosféru, napětí, vítězné emoce, smutek 

poražených a radost z pohybu, diváky, zázemí… 

 

vyhlašuje: 
* spolek BENEŠOV ŽIJE SPORTEM ve spolupráci s Městem Benešov  

 

termín:  
 - běžecká akce se koná 13. září 2015 

 - fotografie je nutné zaslat v elektronické podobě do 30. září 2015 

 - od 1. do 7. října proběhne výběr fotografií 

- nejlepší a nejzajímavější fotografie budou zveřejněny na www.benesov-beh.cz , příp. při 

výstavě věnované akci 

 

kategorie: 
A/ foto - běžci v akci a emoce 

B/ foto - doprovodný program a atmosféra akce 

 

fota zasílat na: 
* foto.bn.beh@seznam.cz 

* fota do 5 MB lze poslat v jednom e-mailu 

* nad 5 MB a videa přes www.uschovna.cz  

 

rozlišení: 
* min. 300 DPI 

 

podmínky účasti: 
* Každý účastník může soutěžit s max. 4 fotografiemi. 

* S fotografiemi musí každý poslat kontakty (jméno, adresu, tel. a e-mail, příp. název fotografie). 

* Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které by nebyly eticky vhodné. 

* Dále by byly ze soutěže vyloučeny snímky, které byly dle informací pořízeny jiným autorem. 

Nebo byly zaslány v nevyhovující kvalitě nebo rozlišení. 

* Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním fotografií na www, příp. při výstavě. Zároveň může 

pořadatel zaslaná fota využít při propagaci dalších ročníků na www, facebooku, v tisku, na 

plakátech a dalších propagačních materiálech související s akcí.  

 

hodnotit bude: 
* komise bude složená ze zástupců pořadatelských složek i profesionálních fotografů 

 

 

 

http://www.benresov-beh.cz/
mailto:foto.bn.beh@seznam.cz


ceny: 
* nejlepší tři práce v každé kategorii budou odměněny věcnými cenami od partnerů akce 

* vítězové budou zveřejněni na www.benesov-beh.cz 31. 10. 2015 

* výherci budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky a bude domluveno předání cen 

  (organizátor není zodpovědný za špatně uvedený kontakt, příp. nedoručení zprávy) 

 

zasláním soutěžních fotografií a videí soutěžící současně:  

a) uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

O ochraně osobních údajů;  

b) poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo  

elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými formami;  

c) prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií  

d) fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše;  

fotomontáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné  

 

propozice připravil spolek BENEŠOV ŽIJE SPORTEM ve spolupráci s Městem Benešov  

 

 

http://www.benesov-beh.cz/

