
BUĎTE NAŠÍM HOSTUJÍCÍM 
FOTOGRAFEM!   
Pravidla 

 
„BUĎTE NAŠÍM HOSTUJÍCÍM FOTOGRAFEM!“ je projekt vyhlašovaný vždy na období 

jednoho měsíce. Pořádá jej oddělení pro internetovou komunikaci na webových stránkách 

Evropského parlamentu. Každý měsíc se projekt bude věnovat jednomu významnému 

aktuálnímu tématu s dopadem na Evropskou unii. Datum zahájení a ukončení projektu bude 

každý měsíc oznámeno zvláštním článkem na stránkách EP a sociálních médiích, kde je EP 

přítomen.  

 

Projektu se mohou zúčastnit osoby s bydlištěm v EU, které dosáhly 18 let věku, bez ohledu 

na to, jakou vykonávají profesi. Musí vyhovět stanoveným pravidlům, zejména pokud budou 

držiteli autorských práv ke svým fotografiím. Evropskému parlamentu udělí právo použít tyto 

fotografie k nekomerčním účelům na internetových stránkách EP a sociálních médiích, kde je 

EP přítomen.  

 

Zasláním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla, a to včetně 

případných pozdějších změn, které mohou být považovány za nezbytné, např. v případě 

„vyšší moci“.  

 

 

1 Způsobilost 

 

 Účastník musí mít bydliště v EU a dosáhnout alespoň věku 18 let. 

 

1.1 Autorská práva 

 

 Zaslaná fotografie musí být originálním dílem účastníka.  

 Účastník prohlašuje a ručí za to, že:   

o materiál je jeho majetkem,   

o držitelem autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k zaslané 

fotografii není žádná třetí osoba, 

o zaslané dílo neporušuje autorská práva nebo práva duševního vlastnictví třetí 

osoby. 

 Účastník tímto uděluje Evropskému parlamentu nevýhradní právo bezplatně použít 

zaslanou fotografii k nekomerčním účelům na internetových stránkách EP a 

sociálních médiích, kde je EP přítomen. 

 Držitelem autorských práv k zaslanému dílu či zaslaným dílům zůstává účastník.  

 Vždy, když bude fotografie Evropským parlamentem reprodukována nebo zveřejněna, 

bude opatřena náležitými údaji o autorovi. Účastník si může zvolit, jakým způsobem 

chce být uváděn (viz přihláška). 

 Účastník prohlašuje a ručí za to, že všechny osoby zachycené na fotografii daly 

souhlas k jejímu zveřejnění. 



 Pokud bude vítězná fotografie obsahovat vyobrazení dětí v rozeznatelné podobě, bude 

fotograf vyzván k tomu, aby zaslal vzorový formulář podepsaný rodiči nebo právním 

zástupcem nezletilého se souhlasem k použití této fotografie. 

 

2 Doba trvání projektu 

 

Projekt bude zahájen 10. ledna a jednotlivá kola budou probíhat každý měsíc. Vítěz ceny 

poroty a vítěz ceny veřejnosti budou oznámeni 13. června 2014.  

3 Jak soutěžit 

 
Účastníci se musí do projektu přihlásit zasláním vyplněné oficiální přihlášky e-mailem. Na 

dokumenty zaslané poštou nebo jiným způsobem nebude brán při hodnocení zřetel.  

 

Účastník musí zaslat své materiály spolu s přihláškou na e-mailovou adresu: webcom-

flickr@europarl.europa.eu a do předmětu uvést „přihláška k tématu (téma měsíce)“ („topic 

(topic of the month) entry“). Před odesláním přihlášky musí účastník vyplnit přiložený 

formulář, uvést název fotografie a stručný popis toho, co fotografie zachycuje (max. 100 

slov). Účastník musí rovněž uvést celé jméno, věk, stát, platnou e-mailovou adresu, jejímž 

prostřednictvím jej lze kontaktovat, a stručnou charakteristiku své osoby.  

 

Účastník by si měl ponechat kopie všech zaslaných materiálů, neboť soutěžní příspěvky se 

nevrací.  

 

Každý účastník může zaslat pouze jednu fotografii ke každému z témat, nebude-li uvedeno 

jinak. 

 

Své příspěvky účastníci zašlou v příloze e-mailu, a to ve velikosti max. 5 MB.  

 

Každá osoba, která se chce projektu zúčastnit, musí zaslat samostatnou přihlášku. 

4 Fotografie 

 

 Fotografie musí být zaslána v digitální podobě elektronickou poštou na adresu: 

webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 Může být černobílá nebo barevná.  

 Musí být vyhotovena s rozlišením alespoň 72 dpi, důrazně je však doporučeno 

rozlišení 300 dpi. 

 Rozměr delší strany je min. 1024 pixelů (vodorovně nebo svisle), ale důrazně 

doporučujeme velikost 2048 pixelů, a max. 9933 pixelů. Fotografie musí být ve 

formátu jpg.  

 Velikost souboru nesmí přesáhnout 5 MB. 

 Příspěvky musí být zaslány pod názvem  JMÉNO a PŘÍJMENÍ účastníka (např. Luca 

Lombardini_EP Guest photographer.jpg).  

 Příspěvky musí být opatřeny názvem a stručným popisem v rozsahu max. 100 slov. 

 Účastník může fotografii upravovat a manipulovat s ní. To znamená, že barva či 

kompozice vyobrazení na fotografii může být upravována (montáž, koláž, retuš 
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apod.), a může se tak lišit od původního motivu. Povoleno je rovněž doostřování a 

korekce tónové hodnoty.  

5 Ochrana údajů 

 

Veškeré osobní údaje, které účastník poskytne Evropskému parlamentu v průběhu 

vyhodnocování zaslaných fotografií, se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů
1
. Zpracovány budou výhradně pro účely tohoto projektu. Účastník má 

právo na přístup ke svým osobním údajům a je oprávněn opravit veškeré údaje, které jsou 

nesprávné nebo neúplné. Jakékoli dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů může 

účastník zasílat na adresu webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 

Účastník souhlasí s použitím a uveřejněním údajů uvedených v přihlášce na internetových 

stránkách Evropského parlamentu a sociálních médiích, kde je EP přítomen, v souvislosti s 

vybraným dílem, bude-li účastník vyhlášen vítězem.  

 

Účastníci musí být schopni prokázat svou totožnost, svůj věk a své bydliště tak, aby mohl 

Parlament ověřovat a postihovat jakékoli případy porušení těchto pravidel.  

6 Komise pro hodnocení fotografií 

 

Projekt bude hodnotit naše zvláštní redakční komise ve spolupráci s našimi fotoeditory.  

7 Vyhlášení výsledků 

 

Vítěz pro daný měsíc bude informován e-mailem a na internetových stránkách EP a 

sociálních médiích, kde je EP přítomen, bude uveřejněn článek o vítězi spolu s fotografií 

vítěze a s vítězným dílem měsíce. Na konci soutěže bude porotou vybrán celkový vítěz. 

V průběhu soutěže bude mít veřejnost možnost hlasovat pro svou oblíbenou fotografii 

z desítky nejlepších za každý měsíc. Fotografie s nejvíce hlasy získá cenu veřejnosti. Oba 

vítězové budou pozváni na první plenární zasedání nově zvolených poslanců Evropského 

parlamentu, které se bude konat ve Štrasburku po volbách do EP, tj. v červenci. 

Upozorňujeme, že vítězové nezískají žádnou možnost jakékoli formy spolupráce s EP ani 

nebudou za svá díla honorováni. Evropský parlament však hradí veškeré náklady na účast 

vítěze na plenárním zasedání (cestovní výlohy, ubytování atd.). 

 

8 Omezení odpovědnosti 

 
Evropský parlament nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah zaslaných děl. Za případné 

porušení práv třetích osob nese výhradní odpovědnost účastník. 

 

Za žádných okolností nelze na Evropském parlamentu vymáhat náhradu přímých či 

nepřímých škod, které by mohly vzniknout v důsledku účasti v tomto projektu, ani jakoukoli 

finanční odměnu.  
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Evropský parlament nepřebírá žádnou odpovědnost, dojde-li k odložení, zrušení nebo 

přerušení projektu nebo jeho části z jiných důvodů než z vůle Evropského parlamentu.   

 


