Univerziita třetíího věk
ku
pů
ůsobící při
p

Instituttu celožživotníího vzd
děláván
ní
Me
endelovyy univerrzity v Brrně
vvyhlašuje
u příležito
osti jeho 10. výro
očí

fotogra
f
afickou
u soutěž

U3V
VM
MEN
NDE
ELU
ne
emá
á vrrásk
ky

S
Soutěž probíhá
p
od 1. du
ubna 20
016 do 1. červen
nce 2016
6
Podrrobná prravidla ssoutěže a další informac
i
ce na
.mende
www.icv
w
elu.cz/u3
3v

Stručn
ná pravidla soutěž
že:
Fotografie by měly
m
zac
chycovat atmosférru U3V MENDEL
M
LU, měly by být
spjaty s její na
abídkou, ať už se
e jedná o klasick
ké předn
nášky, zá
ájmové
kurzy či exkurzze, organizované K
Klubem U3V.
U
Soutěž je urče
ena jen pro
p poslu chače U3
3V MENDELU, ktteří zde studují
v akad
demickém
m roce 2015/2
2016. Ka
aždý so
outěžící může zaslat
maxim
málně 3 fo
otografie v tiskové
é kvalitě (co nejvy
yšší rozliššení). So
outěžní
snímkky ve form
mátu JPG
G zašlete emailem
m nebo prrostřednicctvím úsc
chovny
na ad
dresu u3v
v.icv@m
mendelu.c
cz a do předmětu uveď
ďte Fotosoutěž,
případ
dně přineste osobně v elekktronické podobě (na
( CD n ebo flash
hdisku)
do kan
nceláře U3V.
U
Uzávě
ěrka soutěže je 1. července 2016.
Vyhod
dnocení soutěže:
Ze soutěžních fotografiií bude v období od
o 1. 7. do 31.8 2
2016 pro
oveden
výběr 30 fotog
grafií. Za
ačátkem října pro
oběhne při příležžitosti za
ahájení
zimníh
ho semesstru 2016
6/2017 U3V MENDELU ve
ernisáž fo
otografií a bude
spuště
ěno hlaso
ování do 23. 10. 2
2016 ve dvou kategoriích:
ní studenttů a akad
demiků MENDELU
U
 hlasován
ní široké veřejnost
v
ti prostřed
dnictvím internetovvého hlas
sování
 hlasován
ystavenyy v průběh
hu měsíc
ce října v prostorác
ch ICV
Fotografie pak budou vy
MEND
DELU a MENDELU
M
U a zveře
ejněny na
a webu a facebookku ICV.
Výsled
dky hlaso
ování bud
dou slavn
nostně vy
yhlášeny a ceny víítězům přředány
v průb
běhu Dne
e seniorů U3V ME NDELU na
n konci října 201 6.
V každ
dé katego
orii budou
u vyhláše
eny a oce
eněny prv
vní 3 místta.
Ceny pro vítězze:
1. míísto – dárrkový pou
ukaz na kkurzy z na
abídky U3
3V MEND
DELU
v ho
odnotě 1 300 Kč d
dle vlastn
ního výbě
ěru
2. míísto – dárrkový pou
ukaz na kkurzy z na
abídky U3
3V MEND
DELU
v ho
odnotě 1 000 Kč d
dle vlastn
ního výbě
ěru
3. míísto – dárrkový pou
ukaz na kkurzy z na
abídky U3
3V MEND
DELU
v ho
odnotě 700 Kč dle
e vlastníh
ho výběru
u

Po
odrobné
é pravidla soutě
ěže
1.

O
Organizátorrem fotog
grafické ssoutěže s názvem „U3V
M
MENDELU nemá vrásky“
v
je
e vysokoš
školský ús
stav Instittut celožiivotního
vzzdělávání Mendlovy
M
univerzity v Brně, se sídlem Ze
emědělská 5, Brno.

2.

Soutěž trvá
á od 1. 4. do 1.7 2
2016. Foto
ografie zas
slané po termínu nebudou
přřijaty.

3.

Účastníkem
m fotografic
cké soutěžže (dále jen „účastník“) může bbýt jen posluchač
U3V MEND
DELU, kterrý zašle d o soutěže
e fotografii nebo fotoografie a zároveň
z
sp
plní další podmínky
p
soutěže. Z
Ze soutěže
e jsou vylo
oučeni vši chni zamě
ěstnanci
orrganizátora
a.

4.

Účastník mů
ůže do sou
utěže zasla
at max. 3 ks
k fotograffií s jejich sstručným názvem.
n
Fo
otografie musí
m
být v elektroniccké podobě
ě ve formá
átu JPG v ttiskové kva
alitě (co
ne
ejvyšší rozzlišení). Společně
S
s fotografie
emi musí autor zasslat své ko
ontaktní
úd
daje, tedy jméno,
j
adrresu, telefo
on, email…
…

5.

Za
asláním so
outěžních fotografií
f
ú
účastník so
oučasně:
a)
prohlašuje
e, že je au
utorem zas
slané fotog
grafie a naa fotografii nejsou
vázány žá
ádná dalšší autorská
á práva a že má ssouhlas osob
o
se
zveřejněním fotogrrafií, na kterých js
sou zachyyceny (vy
yřešíme
společně s Vámi).
b)
uděluje so
ouhlas se zzpracováním svých osobních
o
úúdajů v sou
uladu se
zák.č. 101/2000 S b. O ochraně osob
bních údaajů. Údaje budou
sloužit vý
ýhradně prro účely soutěže a nebudouu předávány třetí
straně.
c)
poskytuje organizáttorovi soutěže souh
hlas s pubblikováním
m svých
fotografií v tiskové n
nebo elektronické po
odobě v ráámci soutěž
že a při
její propag
gaci v různ
ných médiíc
ch a různý
ými formam
mi.
d)
souhlasí s tím, že spolu s fotografiem
mi zašle ssvé osobn
ní údaje
(jméno, přříjmení, ad
dresa, teleffon a emaill).

6.

Na výhru v soutěži
s
není právní n
nárok.

7.

Fo
otografie musí
m
být au
utentické a dovolené
é jsou pouz
ze nezbytnné digitálníí úpravy
a retuše.

8.

O
Organizátorr si vyhraz
zuje právo bezúplatn
ně použít zaslané
z
footografie pro další
úččely (napřř. jako ilu
ustrační fo
oto v prop
pagačních materiáleech, zveře
ejnění v
ča
asopise, na
n vlastním
m webu, fa
acebooku apod.), v žádném případě nebudou
fo
otografie zaslané
z
do
o soutěže
e předměttem dalšíh
ho obchoddu, ani nebudou
po
oskytnuty třetím
t
subjektům bezz svolení autora.

9.

Soutěžní fottografie jso
ou po dobu
u soutěže zobrazová
z
ny bez jmééna autora
a.
V Brrně dne 1. 4. 2016

