
Pravidla letní fotosoutěže Jsme fér: „Vykřičte svou lásku do světa“ 

 

1. Pořadatelem soutěže je Prague Pride z.s., se sídlem v Praze, ulice Opatovická 166/12, 

PSČ 110 00, IČ 22842730, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 22311 (dále jen „pořadatel“). 

 

2. Soutěž probíhá v termínu od 7. 8. 2017, 15:00 hodin, do 12. 8. 2017, 10:00 hodin: 

 

a. Soutěžící se musí vyfotografovat ve fotokoutku u stánku Jsme fér v Pride Village na 

Střeleckém ostrově, a to v období od 7. 8. 2017, 15:00 hodin, do 10. 8. 2017, 22:00 

hodin. 

 

b. Fotografii může kdykoli v tomto časovém rozpětí zaslat na e-mail 

soutez@zamanzelstvi.cz. Snímek může být upravený v grafickém programu a e-mail 

může obsahovat text – například popisek, motto nebo vzkaz. 

 

c. Pořadatel zařadí všechny došlé fotografie, které splňují podmínky soutěže, do 

soutěžní galerie na facebookové stránce Jsme fér. Galerie bude zveřejněna 10. 8. 

2017 do 23:59 hodin. 

 

d. Od zveřejnění galerie do soboty 12. 7. 2017, 10:00 hodin, můžou uživatelé 

Facebooku hlasovat pro svou oblíbenou fotografii pomocí lajků. Jeden uživatel může 

hlasovat i pro více fotografií. 

 

e. Vítězí tři fotografie, které budou mít 12. 7. 2017 v 10:00 hodin lajků nejvíce; počítají 

se jen klasické lajky (ne reakce) a pouze ty v galerii na stránce Jsme fér. 

 

f. Soutěžící s nejvíce lajky získá hlavní cenu – poukaz na focení s profesionálním 

fotografem. Tři nejúspěšnější pak získají po dvou vstupech do VIP zóny na 

hudebním festivalu Prague Pride na Letné. 

 

g. Jména vítězů pořadatel zveřejní vzápětí po skončení soutěže na Facebooku, bližší 

informace o výhře jim zašle e-mailem. 

 

3. Všechny zařazené fotografie musí splňovat následující podmínky: 

 

soutez@zamanzelstvi.cz


a. Musí být pořízené ve fotokoutku u stánku Jsme fér. 

 

b. Na fotografii musí být dva dospělí lidé. Počet dětí není omezený. 

 

c. Na fotografii se musí objevit tabulka s nápisem „Jsem fér“. 

 

d. Musí přijít v určeném čase na e-mail soutez@zamanzelstvi.cz. 

 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo nezveřejnit fotografie, které jsou nekvalitní, urážlivé nebo 

nesplňují podmínky soutěže. 

 

5. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s 

Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje 

účastník pořadateli, nikoli Facebooku. Jakékoli dotazy, komentáře nebo stížnosti musí 

být směřovány přímo pořadateli soutěže. 
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