
 

Střední škola cestovního ruchu 
a gastronomie, s.r.o. Blansko

1.1.1.1. ROČNÍK 

JESKYNNÍ POHÁR 2018

v

„BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK

v cestovním ruchu Moravského 

 
 
 

 
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
 
Základní informace  
 
1. Fotografickou soutěž „JESKYNNÍ POHÁR“ 

hlavní organizátor soutěžního festivalu Blanenský 

čtyřlístek – Střední škola cestovního ruchu 

a gastronomie, s.r.o. Blansko. 

 

2. Smyslem soutěže je motivovat a podpořit fotografické 

aktivity veřejnosti s cílem zatraktivnit a obohatit možnosti 

vizuální prezentace turistického regionu Moravský kras a okolí.

 

3. Soutěž probíhá od 10. 2. 2018

 

4. Soutěže se mohou zúčastnit 
 

    
 

 
 

 

řední škola cestovního ruchu 
a gastronomie, s.r.o. Blansko

 

vyhlašuje 
 

ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
 

JESKYNNÍ POHÁR 2018
 

 
v rámci soutěžního festivalu 

 

 

„BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK aneb Přehlídka zajímavostí a novinek

cestovním ruchu Moravského krasu a okolí“
 

JESKYNNÍ POHÁR“ vyhlašuje  

hlavní organizátor soutěžního festivalu Blanenský  

Střední škola cestovního ruchu  

a gastronomie, s.r.o. Blansko.  

Smyslem soutěže je motivovat a podpořit fotografické  

cílem zatraktivnit a obohatit možnosti  

vizuální prezentace turistického regionu Moravský kras a okolí. 

od 10. 2. 2018 do 10. 3. 2018.  

Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé regionu Moravský kras a okolí

řední škola cestovního ruchu  
a gastronomie, s.r.o. Blansko 

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

JESKYNNÍ POHÁR 2018 

aneb Přehlídka zajímavostí a novinek 

krasu a okolí“ 

a okolí bez ohledu na věk. 



 
Zapojení do soutěže  
 
1. Přihlášení do soutěže probíhá formou vyplnění registračního formuláře, který je součástí                  

těchto propozic a dále ke stažení na www.cergas-bk.cz . Takto vyplněný formulář účastník 
soutěže zašle spolu se soutěžní fotografií v elektronické podobě na: ctyrlistekBK@seznam.cz 

2. Dále soutěžící zašle jedno tištěné vyhotovení ve formátu A3 na adresu pořadatele. 

3. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii v maximální velikosti 5MB                   
(je vhodné využít komprimované formáty).  

4. Tématem soutěžní fotografie pro 1. ročník soutěže Jeskynní pohár je „Krajina, která inspiruje“, 
pořízená v regionu Moravský kras a okolí. 

5. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie s nezákonným, vulgárním či jinak nevhodným obsahem.  

6. Soutěžící zasláním vyplněného registračního formuláře prohlašuje, že neporušuje práva třetích 
osob, zejména práva autorská a práva na ochranu osobnosti.  

 
 
Hodnocení a ceny  
 
1. O vítězích soutěže rozhodne porota složená ze zástupců pořadatele, odborné i laické veřejnosti          

a města Blanska, jehož vedení převzalo nad soutěží záštitu.  
2. Oceněny budou tři nejlepší fotografie. 
3. Vítězové budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři 

daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Pokud vítězové soutěže neodpoví 
na e-mail s vyrozuměním o výhře do 7 dnů ode dne odeslání, budou ze soutěže vyřazeni a cena 
bude postoupena dalšímu soutěžícímu v pořadí.  

4. Organizátor soutěže se zavazuje předat výhru výhercům bez zbytečného odkladu po vyhlášení 
konečných výsledků, tedy v době od 20. 3. 2018 (termín slavnostního vyhlášení v místě konání 
soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek). 

5. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.                                        
Reklamace se na výhry nevztahují.  

6. Cenami za 1. – 3. místo budou doplňková příslušenství k PC a mobilnímu telefonu                                            
+ další drobné ceny, poskytnuté pořadatelem a partnery pořadatele. 

7. Seznam vítězů spolu s vítěznými fotografiemi bude uveřejněn na internetových stránkách 
www.cergas-bk.cz a www.blansko.cz a také na facebookových profilech pořádající školy                                     
a města Blanska.  

8. Formou veřejně přístupné expozice bude výběr ze soutěžních fotografií, vč. vítězných, 
zpřístupněn také v rámci konání soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek v Dělnickém domě 
Blansko (20. – 22. 3. 2018). 

 
 
Důležité sdělení  
 
1. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem                            

a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, 
vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.  

2. Soutěžící prohlašuje, že má souhlas všech osob zachycených na fotografii s jejím zveřejněním.              
V případě, že na fotografii budou zachyceny nezletilé osoby, soutěžící prohlašuje, že má souhlas 
zákonných zástupců těchto nezletilých. Soutěžící dále prohlašuje, že si není vědom, že by třetí 
osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií. 

 



 

3. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnuté fotografie                      
v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže                            
v tištěných, elektronických či jiných komunikačních médiích, a to bez omezení území, času                        
a množství.  

4. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje                          
k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná                             
o souhlas s užitím poskytnutého jména soutěžícího na webových stránkách a sociálních sítích 
pořadatele, a to od okamžiku registrace v soutěži. 

5. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením 
kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit                  
nebo zrušit.  

 

Kontakty na pořadatele 

 

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. 
Masarykova 12 
678 01 Blansko 
516 411 755, 602 780 034 
ctyrlistekBK@seznam.cz, martin.jaglar@seznam.cz 
www.cergas-bk.cz 
http://www.facebook.com/SSGastroBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení soutěže: 

 

Manažer soutěže - Martin Jaglář, zástupce ředitelky soukromé školy, martin.jaglar@seznam.cz 

Ředitelka pořádající školy - Mgr. Marta Truhlářová, marta.truhlarova@seznam.cz       

 


