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FOTOSOUTĚŽ PRO ČLENY

Kalendář Zemědělského svazu na rok 2021
Zemědělský svaz ČR vyhlašuje fotografickou soutěž pro členské podniky - vítězné
fotografie budou vydány formou nástěnného kalendáře Zemědělského svazu na rok 2021.
Předmět fotografií
Na fotografii musí být zobrazen objekt související s členským podnikem ZS ČR a se
zemědělstvím. Zvláště vhodná témata jsou: zemědělská krajina, polní práce, zemědělská
technika, areál farmy, chovaná hospodářská zvířata, technologie, život v zemědělství.
Autorství fotografií
Soutěžícím je autor fotografie. Soutěžící zasláním fotografie potvrzuje, že je autorem fotografie a
vlastní k ní autorská práva. Autor fotografie může být kdokoli a nemusí mít žádnou vazbu na
členský podnik, ale fotografovaný objekt musí znázorňovat něco v souvislosti s členským
podnikem Zemědělského svazu ČR.
Posláním fotografií do soutěže autor dává svolení k užití fotografie na nástěnný kalendář ZS ČR a
k dalšímu propagačnímu využití Zemědělským svazem bez nároku na honorář.
Důležité: z každého členského podniku budou moci být poslány max. 4 fotografie, vždy jedna
pro každé roční období.
Kvalita fotografií
Do soutěže je možné zasílat fotografie pouze ve formátu .jpg a v minimálním rozlišení 6 Mpx
(3000 x 2000 px). Maximální velikost fotografií je 12 MB. Fotografie musí být ostrá, v jasných
barvách nebo černobílá, bez vodoznaků, bez deformací a jiných obrazových defektů. Fotografie
musí mít horizontální polohu.
Výběr fotografií
Výběr fotografií, které postoupí z prvního kola do veřejného hlasování, provede porota složená z
pracovníků centrální kanceláře Zemědělského svazu ČR. Zasláním svých fotografií toto soutěžící
bere na vědomí a souhlasí s tím.
1. kolo výběru došlých fotografií provádí porota, která zhodnotí přihlášené fotografie podle
následujících kritérií:
vybrané téma, objekt
kompozice
obrazová a obsahová hodnota
umělecký dojem
dostatečné rozlišení
ostrost, barvy
Porota vybere 20 fotografií, z každého ročního období 5. které postoupí do druhého kola výběru.
Porota si vyhrazuje právo soutěž ukončit při nedostatku kvalitních fotografií.
2. kolo výběru proběhne hlasováním na internetových stránkách Zemědělského svazu ČR. Zde
bude zobrazeno 20 vybraných fotografií s uvedením autora a obsahu fotografie (její popis).
Galerie bude veřejně přístupná a hlasovat bude moci kdokoliv. Z každé emailové adresy bude
možné dát pouze jeden hlas.
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Z každého ročního období 3 fotografie s největším počtem hlasů budou použity na nástěnný
kalendář Zemědělského svazu ČR na rok 2020 a fotografie s absolutně nejvyšším počtem hlasů
bude použita na úvodní stranu. Tyto fotografie budou také vystaveny na internetových
stránkách ZS ČR.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje porota.
Jak poslat fotografie
Fotografie soutěžící pošle prostřednictvím webových stránek www.zscr.cz/fotosoutez. Odkaz na
fotosoutěž je také k nalezení na domácí stránce www.zscr.cz.
Soutěžící nahraje obrázek a vyplní tyto údaje:

název členského podniku, ke kterému se fotografie vztahuje
-mailovou adresu
Úspěšné přijetí fotografie bude soutěžícímu potvrzeno e-mailem do několika dnů.
Důležité termíny
Vyhlášení soutěže 19. června
Příjem fotografií 19. června – 2. září
Trvání 1. kola výběru 3. září – 7. září
Trvání 2. kola výběru 10. září – 7. října
Vyhlášení 13 vítězů 13. října
Distribuce kalendáře v listopadu
Ostatní informace
Zemědělský svaz ČR si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografii bez udání důvodu či z
důvodu nedostatečné kvality. Výběr fotografií v prvním kole je výhradně v rukou poroty
kanceláře Zemědělského svazu ČR.
Jakékoliv dotazy směřujte na Vladimíra Píchu, mail: picha@zscr.cz, tel: 603 532 136.
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