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Pravidla soutěže  
▪ Zúčastnit se mohou všichni současní studenti VŠE, kteří v uplynulém akademickém roce 2021/2022, vyjeli 

na studijní pobyt nebo pracovní stáž do zahraničí a jejichž pobyt byl již ukončen.  

▪ Studenti musí být zapsaní v některém ze studijních programů VŠE po celou dobu soutěže.  

▪ Každý student může do soutěže zaslat až 3 fotografie. Minimální hodnota rozlišení snímků 1789 x 2684 px. 
Pro panoramatické snímky pak minimálně 1789 x 3579 px. 

▪ Fotografie musí být pořízeny během zahraničního studijního nebo pracovního pobytu.  

▪ PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A ODEVZDÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ je možné pouze vyplněním tohoto FORMULÁŘE.  

Pro nahrání fotografií do google formuláře musí být STUDENT PŘIHLÁŠEN K GMAILOVÉMU ÚČTU. 

▪ Soutěžní fotografie musí být pojmenovány v následujícím formátu Příjmení-.Jméno_1-3 (např. 
Novák_Josef_1.jpg).  

 

▪ Fotografie budou posouzeny odbornou porotou, která vyhlásí tři nejlepší snímky – ty budou oceněny finanční 
odměnou.  

▪ Zároveň bude vyhlášena studentská cena za nejlepší snímek, kde výhrou bude věcná cena.  

▪ Soutěžící může též získat zvláštní cenu OZS.  

▪ Vyhlášení výsledků proběhne na přelomu října a listopadu. Vybrané fotografie poté budou v listopadu 
vystaveny v Atriu RB v rámci každoroční fotovýstavy OZS. 

▪ Uzávěrka přihlašování a vkládání fotografií: 15. 10. 2022 v 23:59!  

 
Podmínky soutěže  
▪ Pokud student nedodrží výše zmíněná pravidla, může být pořadatelem ze soutěže vyřazen!  

▪ Soutěžící předáním soutěžních fotografií uděluje souhlas pořadateli zveřejňovat, upravovat a bezplatně 
používat soutěžní fotografie na webových stránkách, sociálních sítích a na propagačních materiálech VŠE.  

▪ Vložením fotografie student souhlasí s použitím snímků pro soutěžní účely a zároveň se zaručuje, že 
neporušuje autorská práva (pořadatel za porušení autorských práv studentem neručí).  

▪ Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.  

▪ Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně 
změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.  
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