
Jindřichohradecké místní dráhy vyhlašují fotosoutěž 
„Úzkokolejky objektivem“ 

Pravidla fotosoutěže: 

1. Fotosoutěž nazvaná „Úzkokolejky objektivem“ (dále jen „soutěž“) je určena amatérským i 
profesionálním fotografům bez rozdílu věku.

2. Organizátorem soutěže jsou Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IČ 62509870, se sídlem 
Jindřichův Hradec, Nádražní 203/II (dále jen „organizátor“)

3. Účastník se do soutěže přihlásí zasláním alespoň jedné soutěžní fotografie, a to emailem na 
adresu: fotosoutez@jhmd.cz, součástí emailu musí být jméno, příjmení a bydliště účastníka a 
označení, že jde o snímek zasílaný do soutěže.

4. Za soutěžní fotografii bude považována pouze fotografie s minimálním rozlišením 2480 x 3508, a 
300 dpi, zachycující dění na tratích organizátora v kterémkoliv ročním období, případně fotografie 
z kulturních a společenských akcí organizátora.

5. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 20 ks fotografií. V případě, že účastník 
zašle více fotografií, bude do soutěže zařazeno prvních 20 zaslaných doručených, případně 
organizátor fotografie vybere.

6. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze zasláním v elektronické formě.
7. Výherci obdrží od organizátora dárkový poukaz na službu: za 1. místo strojvedoucím na zkoušku 

na parní lokomotivě; za 2. místo strojvedoucím na zkoušku na dieslové lokomotivě; za 3. místo 
volná rodinná jízdenka do parního vlaku. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.

8. Zasláním fotografie do soutěže účastník poskytuje organizátorovi bezúplatné právo k užití takové 
fotografie. Souhlas se vztahuje  organizátora a jeho dceřiné společnosti. Organizátor toto právo 
přijímá.

9. Den zaslání fotografií do soutěže je dnem poskytnutí práva k užití fotografie organizátorovi. 
Právem k užití fotografie je míněno nevýhradní právo k výkonu majetkových autorských práv k 
předmětné fotografii podle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, které je udělováno pro území celého světa včetně České republiky na dobu trvání 
tohoto práva podle autorského zákona, a to k účelům propagace organizátora, případně jeho 
dceřiných společností. Oprávnění k užití fotografií podle autorského zákona může organizátor v 
rámci svých užívacích práv dále poskytnout třetím osobám (formou podlicence i postoupení), a to 
i bez souhlasu účastníka. Účastník dále uděluje souhlas ve smyslu § 11 odst. 3 autorského zákona 
k jakýmkoli změnám a jiným zásahům do fotografií osobami určenými organizátorem.

10. Účastí v soutěži (zasláním fotografie) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly fotosoutěže. 
Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených organizátorovi při 
účasti v této soutěži ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména ve sdělovacích 
prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

11. Fotografie je možné zasílat do soutěže v termínu od 1.7.2016. do 31.10.2016.
12. Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňovány do speciální sekce „Fotosoutěž“ na stránkách 

organizátora http://www.jhmd.cz/ a následně na facebooku a aplikaci instagram: 
instagram.com/uzkokolejka_jhmd/. 

http://www.jhmd.cz/

