Pravidla soutěže pro fanoušky drážní dopravy
1. Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady (dále jen "Drážní úřad")
vyhlašuje soutěž spočívající v pořízení fotografie na území České republiky zachycující drážní
dopravu a dění na drahách nebo pomalování kamínku drážní tématikou (dále jen "soutěž"). Ze
zaslaných fotografií budou Drážním úřadem vybrány motivy do nástěnného kalendáře
Drážního úřadu pro rok 2022. Majitel každé vybrané fotografie umístěné v nástěnném
kalendáři Drážního úřadu pro rok 2022 obdrží jeden výtisk kalendáře. Na odměnu v soutěži
není právní nárok, ani nelze poskytnout žádnou peněžitou náhradu.
2. Soutěž má dvě části, kdy každá část má svá pravidla přihlášení do soutěže.
a) První částí je fotosoutěž, která spočívá v pořízení fotografie na téma “Moderní technologie
a moderní vozidla v drážní dopravě “ Fotografie lze do soutěže posílat pouze v elektronické
formě, a to na adresu foto@ducr.cz. Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním fotografie v
grafických formátech JPEG nebo TIFF, ideálně v rozměrech 3508 x 4961 a s minimálním
tiskovým rozlišením 300 DPI. S fotografií musí být zaslány i tyto údaje:
•
•
•
•

Název souboru;
Jméno a příjmení soutěžícího, bydliště;
Místo a datum (alespoň kalendářní rok) pořízení fotografie;
Krátký popisek k zaslané fotografii (příklad: Mezinárodní vlak č. 2650 čeká na svůj odjezd
ze stanice Tanvald).

b) Druhou částí je malování na kamínky, které spočívá v namalování drážního motivu na
jakýkoli kamínek podle zvolené předlohy. Téma tedy zní “Malujeme Drážní motivy na
kamínky”. Do soutěže je nutné zaslat jak fotografii malovaného kamínku s drážním
motivem, tak fotografii předlohy, podle které byl motiv namalován (fotografii, kresbu).
Fotografie lze do soutěže posílat pouze v elektronické formě, a to na adresu foto@ducr.cz.
Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním fotografie kamínku a předlohy v grafickém
formátu JPEG. Pokud bude motiv vybrán, bude soutěžící vyzván, aby dodal kamínek fyzicky
vč. předlohy. Drážní úřad zajistí pořízení profesionální fotografie kamínku vedle předlohy.
Finálním motivem pro kalendář pak bude fotografie kamínku s kresbou umístěná vedle
fotografie originální předlohy.
S fotografiemi musí být zaslány i tyto údaje:
•
•
•

Názvy souborů;
Jméno a příjmení soutěžícího, bydliště;
Krátký popisek k zaslanému motivu (příklad: Mezinárodní vlak č. 2650 čeká na svůj
odjezd ze stanice Tanvald).

3. Soutěž probíhá v termínu od 8. června 2021 do 31. července 2021 včetně.
4. Vybrané motivy budou Drážním úřadem zveřejněny na Facebooku, včetně osobních údajů
vybraných soutěžících (jméno a příjmení, obec). Soutěžící, jejichž motiv bude vybrán do
kalendáře, budou kontaktováni Drážním úřadem elektronickou formou.
5. Motivy bude vybírat porota vytvořená k tomuto účelu Drážním úřadem. Hodnocena bude
nápaditost, zajímavost, a kvalita provedení. Proti rozhodnutí o výběru event. vyřazení motivu
nelze podat opravný prostředek. Vyřazeny budou motivy v rozporu s dobrými mravy nebo v
rozporu s platnou legislativou České republiky, zobrazující hanobení rasy nebo etnické
skupiny, násilí.
6. Fotografie musí být pořízeny výhradně soutěžícím. Každý soutěžící je oprávněn poslat do
soutěže maximálně 3 (tři) kusy fotografií, v případě zaslání vyššího počtu budou zařazeny
pouze první 3 (tři) kusy doručených fotografií.

8. Každý soutěžící zasláním svých fotografií do soutěže:
a)

Souhlasí se zpracováním a zpřístupněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
místo bydliště, e-mailová adresa, za účelem přihlášení do fotografické soutěže a
realizace soutěže, zveřejnění a archivace výsledků fotografické soutěže, zaslání výhry,
po dobu nezbytně nutnou (maximálně však 5 let) a dále za účelem zveřejnění těchto
osobních údajů (jméno a příjmení) v kalendáři a v propagačních materiálech Drážního
úřadu. Tento souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv písemně odvolat
právním úkonem doručeným na adresu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121
06 Praha 2 - Vinohrady. Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním
údajům, opravu osobních údajů. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem číslo
101/2000 Sb., v platném znění.

b) Souhlasí s podmínkami vyhlášené soutěže.
c) Prohlašuje, že je autorem fotografií zaslaných do soutěže, a že má souhlas osob
zachycených na fotografiích se zveřejněním, a že neví o žádné třetí osobě bránící či
nesouhlasící se zveřejněním fotografií.
d) Poskytuje organizátorovi soutěže, Drážnímu úřadu, souhlas s publikováním a
zveřejněním fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže, ve
vydaném kalendáři pro rok 2022 a v dalších propagačních materiálech (letácích,
brožurách, reklamních prostředcích) Drážního úřadu.
e)

Souhlasí s tím, že zasláním fotografie do soutěže je uzavřena licenční smlouva, dle
které soutěžící jako autor fotografie poskytuje k Drážním úřadem vybranému motivu
bezúplatnou licenci. Poskytnutá licence je nevýhradní a autor může fotografii i nadále
užívat sám a umožnit její užití i jiným subjektům. Poskytnutá licence k fotografiím není
omezena co do množství, místa nebo času, a Drážní úřad je oprávněn fotografie
využívat i k jiným propagačním účelům než v souvislosti s vydáním kalendáře pro rok
2022. Poskytnutá licence není omezena na území České republiky.

f) Prohlašuje, že je plnoletý a svéprávný.
8. Drážní úřad si vyhrazuje právo podmínky soutěže pozměnit a upravit, event. soutěž v
krajním případě zrušit.
V Praze dne 7. 6. 2021

