
 

MAS Mezi Hrady, z.s. působí na území 20 obcí*: Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, 
Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, 
Vráž  a Železná. Obecným smyslem rozvoje MAS je rozvoj území ve prospěch jeho obyvatel, a to  ve smyslu 
ekonomickém, sociálním, kulturním a ekologickém 

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje na svém území 

FOTOSOUTĚŽ pro děti ve věku 7-15 let 

 

Zapojit se mohou všechny děti ve věku 7 – 15 let, které rády fotí (i s mobilem) a splní níže stanovené 

podmínky soutěže. 

 

 

Tematické okruhy fotografické soutěže MAS Mezi Hrady jsou (T1 – T3): 

➢ T1) ”Nevšední radosti ve všední dny” (Zachycení čehokoliv zajímavého z běžného dne 

– např. dělání domácích úkolů, kopaná na hřišti s kámoši, stavba úkrytu…) 

➢ T2) ”Příroda u nás” (Aneb jak vidím přírodu svýma očima, co se mi na ní líbí a co mě 

zaujalo a co jiní běžně přehlédnou… ) 

➢ T3) ”Zajímavá zákoutí v naší obci” (Co jsem zajímavého objevil a co se mi líbí v naší 

obci...) 

Vybírat je možno z jednoho či všech tří témat. Fotografie musí být pořízeny na území MAS Mezi 

Hrady*. 

 

 

Podmínky soutěže:  

• Zapojit se mohou děti, které žijí na území MAS Mezi Hrady, z.s. 

• maximální počet zaslaných originálních fotografií od jednoho autora v jednom tematickém 

okruhu je stanoven na 3; 

• do předmětu e-mailu napište název a číslo tematického okruhu; 

• a do e-mailu vždy uveďte: jméno a věk autora, datum a místo, kde byla fotografie pořízena 

a  název snímku; 

• fotografie posílejte ve formátu JPG, maximální velikost 5 MB na e-mail: 

houskova@mezihrady.cz; 

• fotografie lze do soutěže zasílat  od 1. 3. 2021 do 30.4. 2021. 

 

 

Zasláním snímků soutěžící souhlasí s těmito pravidly fotografické soutěže: 

1. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické 

podobě v rámci agendy MAS Mezi Hrady, z.s.  

2. Souhlas k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.  

3. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k 

výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a 

povinnostmi s tím spojenými. 

4. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou 

případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie 

dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho 

práva k fotografiím zpochybňovala nebo se  bránila jejich zveřejnění. 

 

 

Vyhlášení výsledků proběhne do 31.5.2021. Celkem budou vylosováni 3 výherci z každého 

tematického okruhu T1-T3. Tříčlenná porota bude hodnotit originalitu a kvalitu fotografií. Výherci 

získají dárek v hodnotě 500 Kč.  
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