
FOTOSOUTĚŽ "výroční obyčeje
česko-rakouského příhraničí"

Jihočeský kraj
Odbor kultury
a památkové péče

KATEGORIE
- fotografie reportážní
- fotografie umělecká

FOTOSOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020

Více informací a podrobné podmínky na www.kraj-jihocesky.cz v sekci
Krajský úřad ►Odbor kultury a památkové péče ►Fotosoutěž I-CULT

vyhlašuje

VĚKOVÉ SKUPINY
- děti do 15 let
- dospělí

Soutěž se koná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Do každé kategorie může 1 soutěžící zaslat 3 fotografie.
Fotografie musejí být autorským dílem soutěžícího a musí korespondovat s tématem a kategoriemi
soutěže.
Fotografie musí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko.

© Foto: Muzeum Jindřichohradecka

V Í T Ě Z O V É  S O U T Ě Ž E

VĚCNÉ
CENY

VELKOFORMÁTOVÁ
VÝSTAVA

VÍTĚZNÝCH 
FOTOGRAFIÍ

FOTOGRAFIE SE OBJEVÍ
V PUBLIKACI

Z FOTOSOUTĚŽE

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-kultury-pamatkove-pece#fotosoutez-i-cult


   

 

 

 
 

 

 

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“ 

Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který 

je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, 

společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve 

Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 

2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné 

badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní 

život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba. 

Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na 

základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů. 

Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec. 

Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-

rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na 

to i o výstavu.  

Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020. 

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou velkoformátové 

výstavy, která bude prezentována na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu 

konání výstavního projektu. 

Soutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká a 

rozdělena do dvou základních věkových skupin – děti do 15 let a dospělí. 

Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je 

tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský 

kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko. 

Přihlášené fotografie budou hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců projektového 

managementu projektu I-CULT. 

V rámci vyhlášení soutěže dojde ke společnému setkání výherců, autoři nejlepších snímků získají věcné 

ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc se stanou součástí 

doprovodné publikace, která představí fotografie ze soutěže. 

Více informací a podrobné podmínky soutěže, viz níže nebo na 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-kultury-pamatkove-pece#fotosoutez-i-cult 
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Podrobná pravidla soutěže 

Pořadatelem soutěže je Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Muzeem 
Vysočiny Třebíč, Jihomoravským muzeem ve Znojmě, Regionálním muzeem v Mikulově a 
Museumsmanagement Niederösterreich. 
 
Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020. 

Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek 
organizátorovi soutěže. 
 
Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je 

tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský 

kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko. 

Fotografie musejí být autorským dílem soutěžícího a musejí korespondovat s tématem a kategoriemi 
vyhlášené soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky. Pořadatel si 
vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání soutěže prodloužit. 
 
Soutěž je určena pro každého a není věkově omezena. 
 
Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu TIFF nebo JPG (uloženy bez 
komprimace) pomocí služby www.uschovna.cz na e-mailovou adresu svoboda@kraj-jihocesky.cz. 
Do předmětu (textu pro příjemce) soutěžící uvedou „Fotosoutěž I-CULT“. 
U fotografií je nutné dodržet rozlišení 300 dpi (300 obrazových bodů na palec) a počet pixelů 
(bodů) u ŠIRŠÍ strany fotografie MINIMÁLNĚ 4500. 
K fotografiím je také potřeba uvést název fotografie, jméno autora, krátký popis, místo a kraj kde 
byla fotografie pořízena. 
 
Do každé kategorie může 1 soutěžící zaslat 3 fotografie a do soutěže může účastník přihlásit pouze 
fotografie, jejichž je jediným autorem. 
 
Odesláním fotografie autor souhlasí, bez nároku na honorář, s použitím pro nekomerční účely 
(propagační materiály) a následným využitím fotografií zapojenými partnery (fotobanka, fotoarchiv 
zapojených partnerů), s vystavením fotografie v rámci velkoformátové výstavy, která bude prezentována 
na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu konání výstavního projektu a dále s 
uveřejněním na webových stránkách zapojených partnerů a též v doprovodné publikaci, která představí 
fotografie ze soutěže. 

Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly 
soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Jihočeského 
kraje, Odboru kultury a památkové péče, a nebudou poskytnuty třetím osobám. 
 
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení 
autorských práv je plně odpovědný soutěžící. 
 
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2020. Vítězné fotografie vybere porota složená z etnografů a zástupců 
projektového managementu projektu I-CULT. 
 
Výherci budou o výsledku soutěže a předání cen informováni e-mailem. Výhry v soutěži nejsou soudně 
vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže 
včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. 
 
 
 

http://www.uschovna.cz/
mailto:svoboda@kraj-jihocesky.cz


   

 

 

 
 

 
 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů účastníků soutěže 
 
V rámci této soutěže Jihočeský kraj jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní 
údaje účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, a to v souladu s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též 
jen GDPR). Zpracování osobních údajů je zákonné, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy 
(prostřednictvím přihlášky k účasti v soutěži) mezi Jihočeským krajem a účastníkem soutěže, dle čl. 6, 
odst. 1, písmeno b) GDPR. Osobní údaje v uvedeném rozsahu budou správcem uchovávány po dobu 
trvání soutěže a dále po dobu 5 let od ukončení projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma  
I-CULT, s ohledem na dobu tzv. udržitelnosti projektu. 
 
Osobní údaje ve formátu jméno a příjmení autora fotografie budou použity v popisku fotografií 
v propagačních materiálech k výstavě, u vystavených fotografií v rámci velkoformátové výstavy, na 
webových stránkách zapojených partnerů a v doprovodné publikaci, která představí fotografie ze 
soutěže.  
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
ve formátu jméno a příjmení autora fotografie zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální 
webové stránky správce a zapojených partnerů, výstavu či obdrží doprovodnou publikaci. 
Jihočeský kraj nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných 
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 
 
 
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: 
JUDr. Eva Bartošová, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefon: +420 386 720 
431, mobil: +420 723 823 513, e-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz, ID datové schránky: kdib3rr 
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají účastníci právo na přístup ke svým osobním údajům, 
na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, 
případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Svá práva a požadavky 
mohou uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

mailto:poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz

