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Úplná pravidla LETNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 2020  

Tato úplná pravidla internetové Dopravně znalostní soutěže (dále jen „pravidla“) jsou jediným 

dokumentem, který závazným způsobem upravuje podmínky Úplná pravidla internetové Dopravně 

znalostní soutěže statutárního města Ostrava. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou 

zveřejněných dodatků k tomuto dokumentu. 

I. Obecná ustanovení 

1. Letní fotografická soutěž je pořádaná organizátorem a spočívá ve vytvoření fotografie na území Ostravy 

a správně přičleněných obcí dle zadání. Z fotografií soutěžících, kteří splní technické a další podmínky 

pravidel soutěže, budou tříčlennou porotou vybráni 3 výherci. Vybraní soutěžící obdrží věcné ceny. 

2.  Termín konání soutěže: 1. 7. 2020 až 31. 8. 2020 

3.  Organizátorem soutěže je: 

Statutární město Ostrava 
Magistrát města Ostravy 
odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy  
Prokešovo nám. 8 
729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
(dále jen „organizátor“) 

II. Účastníci soutěže 

1. Do soutěže bude zaregistrována fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního 

města Ostrava nebo v obci ve správním obvodu Ostravy, do které spadá Čavisov, Dolní Lhota, Horní 

Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, 

Vřesina a Zbyslavice. 

2. Zároveň s bodem II. 1 do soutěže bude zaregistrována fyzická osoba narozená před rokem 2004. 

3. Osoba, které nesplní stanovené podmínky soutěže nebo jedná v rozporu s pravidly soutěže (např. 

poskytnutí nepravdivých informací), bude ze soutěže vyloučena. Pokud se ukáže, že takováto osoba 

se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nevzniká jí nárok na odměnu. 

III. Přihlášení do soutěže 

1. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze s jednou fotografií. Opakované přihlášky budou 

ze soutěže vyřazeny (smazány), přičemž za opakovanou bude považována taková, která bude 

zaregistrována pod shodným jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a rokem narození. 

Ze soutěže bude vyřazena každá fotografie, která bude zaregistrována pod shodným jménem, 

příjmením, adresou trvalého bydliště a rokem narození jako druhá v pořadí nebo další.  



 Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO 

 odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 
 sekretariát:  Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 
 oddělení dopravního inženýrství, email: aktiv.besip@okas.cz, tel.: +420 602119896 

IČ: 25396544      DIČ: CZ25396544      Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 86-5225320227/0100 

 

2. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním emailu na adresu aktiv.besip@okas.cz, ve kterém uvede: 

• kontaktní údaje:  

➢  jméno a příjmení 

➢  adresu trvalého bydliště ve formátu ulice, město a PSČ 

➢  rok narození 

➢ Fotografii nadepsanou ve formátu „prijmeni_jmeno.jpg“. 

➢  Místo, kde byla fotografie pořízena  

 

3. Technické podmínky zasílaných fotografií 

➢ Grafický formát: JPEG 

➢ Velikost snímku: doporučeno 1632 x 1224 a větší, 

➢ Rozlišení fotoaparátu: doporučeno 2Mpx a větší, 

➢ Barva: barevnost fotografie není určena, 

 

4. Účast v soutěži zaniká v případě, že účastník pravdivě nevypíše všechny požadované kontaktní údaje.  

 

IV. kategorie, popis obsahu, podmínky 

1.   Téma soutěže pro rok 2020 zní „PO OSTRAVĚ S ÚSMĚVEM.“  

2.  Popis obsahu soutěžní fotografie: soutěžní fotka musí zobrazovat na území ORP Ostrava jakkoliv          

úsměvnou situaci v silničním provozu, a to za dodržení zákona č. 361/2000 sb., o silničním provozu, 

v plat. zn. nebo Vyhláška č.  294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, 

v pl. Zn. Zachycená situace může být reálná či při dodržení pravidel bezpečnosti v silničním provozu  

i uměle vytvořená (hraná). 

3.   Z fotografie musí být naprosto zřejmé, že fotografovaná situace je focena na území Ostravy nebo na 

území správně přičleněných obce. Fotografované místo nelze doložit pouze GPS souřadnicí 

připojenou k fotografii. 

4.  Termín pro zasílání fotografií je od 1. července do 31. srpna 2020. 
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V. Vyhodnocení soutěže, výhry 

1. Fotografie zaslané v daném termínu vyhodnotí trojčlenná porota ve složení: 

• Mgr. Magda Švédíková – odbor dopravy MMO, 

• Alena Pončová – Ostravské komunikace, a.s., 

• Ing. Jakub Fábry – Ostravské komunikace a.s., 

 

2. Každý porotce vybere deset nejlepších fotografií, kterým přidělí body od 1 do 10. Po součtu bodů 

od jednotlivých porotců bude do 30. září 2020 vyhlášeno absolutní pořadí nejlepších fotografií. 

Soutěžící-autoři prvních třech fotografií s nejvíce body obdrží od organizátorů věcné odměny. 

3. O získání výhry a o způsobu předání odměny budou vybraní soutěžící informováni prostřednictvím 

jejich e-mailové adresy. Organizátor není odpovědný za nedoručení těchto informací v případě změny 

e-mailové adresy nebo z důvodů, které neleží na straně organizátora.  

4. Výherce má právo přihlásit se o svou výhru nejpozději do 15-ti dnů od zveřejnění výherců soutěže 

dle pokynů a na místě určeném organizátorem. Po tomto datu nárok na výhru zaniká. 

5. Organizátor je oprávněn požádat výherce o předložení jeho občanského průkazu, cestovního pasu 

nebo občanského průkazu jeho zákonného zástupce k ověření totožnosti výherce. 

6. Na odměnu není právní nárok a odměnu nelze požadovat v alternativní podobě. Zároveň nelze nárok 

na odměnu převést na jinou osobu. 

7. Organizátor si vyhrazuje právo předat vybraným soutěžícím namísto původně oznámené odměny 

jinou odměnu srovnatelného druhu a přiměřené hodnoty, a to v případě, že původně oznámenou 

odměnu organizátor neobdrží v takovém stavu, aby ji poté mohl v souladu s těmito pravidly 

vybraným soutěžícím předat.  

8. Výhry: 

• 1. místo - Outdoorová kamera GoPro v ceně cca 9 000 Kč 

• 2. místo - Digitální kompaktní fotoaparát v ceně cca 6 000 Kč 

• 3. místo - kamera do auta v ceně cca 3 000 Kč 
 

9. Zveřejnění fotografií 

Album soutěžních fotografií bude vystaveno na facebookovém profilu Aktivu BESIP 

http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava od 1.9.2020. 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava
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VI. Osobní údaje 

1. Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 008 45 451, e-mail: posta@ostrava.cz. 

2. Kontaktní údaje pověřence: Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, telefonní 

kontakt: +420 724 356 825. Smlouvu na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů má 

organizátor uzavřenou s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 

188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupenou Mgr. Romanem Klimusem, telefonní 

kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. 

3. Správce zpracovává osobní údaje soutěžících z důvodu oprávněného zájmu organizace a pro účely 

plnění smlouvy mezi organizátorem a účastníkem soutěže. Konkrétně jsou zaslané osobní údaje 

(jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště ve formátu ulice, město a PSČ, rok narození, e-mail) 

správcem zpracovávány pro účely identifikace soutěžícího, ověření splnění podmínek soutěže ze 

strany soutěžícího, komunikace se soutěžícím a předání výhry. 

4. Všechny osobní údaje, které správce od soutěžících obdrží, jsou shromažďovány, zpracovány a 

následně uchovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského 

parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Účastník soutěže prohlašuje, 

že si je vědom svých práv, které má jako subjekt údajů, ve vztahu k ochraně osobních údajů 

vyplývajících z nařízení o ochraně osobních údajů. Jednotlivá práva soutěžícího jsou k nalezení na 

webové stránce www.ostrava.cz v sekci Úřad, činnosti úřadu, osobní údaje (GDPR).  

5. V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu 

a po dobu nezbytnou pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a následně budou uloženy po dobu 

3 let.   

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním soutěžního emailu soutěžící vyjadřuje svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže 

a zavazuje se je plně dodržovat. 

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž bez 

náhrady pozastavit a v krajních případech i odvolat a ukončit, a to pouze v případě, nastanou-li 

závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže.  

1. Jakékoliv spory a nároky vyplývající či související se soutěží nebo těmito podmínkami soutěže, budou 

řešeny rozhodnutím organizátora. 

 

 

Ostrava, 30. 6. 2020 

za organizátora Aktiv BESIP 

Ing. Jakub Fábry 
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