
 
 

 

 

Fotografická soutěž Křídla a kořeny naší rodiny 

vyhlášená Sítí MC ve spolupráci s IDIFem 

 

Pravidla soutěže 

Do fotografické soutěže se mohou hlásit dospělí i děti sdružení kolem členských mateřských 

center Sítě MC. Pro přihlášení fotografie do soutěže je proto vedle názvu fotografie vyžadováno 

vyplnění názvu členského MC. Centra, která budou při přihlášení / registraci ve formuláři vyplněna, se 

automaticky stávají účastníky celoroční kampaně Křídla a kořeny naší rodiny a budou po ukončení 

soutěže uvedena v seznamu účastníků na webových stránkách www.kridla-koreny.cz. Za každé MC 

se může do soutěže přihlásit libovolný počet osob. 

Pro přihlášení do soutěže, vložení a zobrazení soutěžních fotografií slouží jednoduché uživatelské 

rozhraní. Fotografie musí být v grafickém formátu JPEG, BMP, GIF, PNG a s rozměry minimálně 1024 

x 683 pixelů.  

Každý účastník soutěže může do fotogalerie soutěže přihlásit pouze jednu soutěžní fotografii, 

která bude hlavním soutěžním snímkem. Každý účastník však může do své fotogalerie („Moje 

fotoalba) v kategorii „Křídla a kořeny naší rodiny“ nahrát libovolný počet snímků, z kterých budou 

po ukončení soutěže první dvě s nejlepším ohodnocením (nejvyšší počet bodů) vybrány jako vedlejší 

soutěžní snímky. Celkem tedy každý účastník může soutěžit až se třemi fotografiemi. 

Postup pro nahrávání fotografií 

Pro nahrání fotografií je potřeba se nejprve přihlásit / registrovat na webových stránkách IDIFu. Po 

přihlášení může účastník vkládat své fotografie do fotogalerie – v Menu zvolí možnost „Přidat nové 

fotoalbum“. Do fotogalerie může nahrát libovolný počet snímků. Z těchto fotografií si účastník určí, 

kterou přihlásí do soutěže jako hlavní soutěžní, tu označí (v Menu zvolit možnost „Přihlásit fotografii 

k soutěži“ a fotogalerii „Křídla a kořeny naší rodiny“) a potvrzením volby („Přihlásit fotografii“) je pak 

systém zobrazí také ve fotogalerii soutěže. Hlasovat lze od okamžiku nahrání fotografií do 

fotoalba v kategorii „Křídla a kořeny naší rodiny. 

Viz manuál pro vkládání fotografií. 

Hodnocení fotografií 

Účastníci budou hodnoceni ve dvou soutěžních kategoriích: otevřená kategorie od 12 let a dětská 

fotografie do 12 let. Tři nejlepší fotografie v obou kategoriích budou určeny veřejností, tedy 

http://www.kridla-koreny.cz/
http://www.fotografovani.cz/fotopraxe/zakladni-postupy1/jak-vkladat-snimky-do-galerii-a-soutezi-strucny-obrazovy-pruvodce-165212cz


 
 

hlasováním přihlášených uživatelů pro soutěžní snímky (udělením od 1 do 5 hvězdiček vybrané 

soutěžní fotografii), a to do 15. 8. 2014. Pro vybranou soutěžní fotografii lze hlasovat pouze jednou. 

Hlasování (udělení hvězdičky) se promítá do stavu počtu soutěžních bodů ihned, průměrné hodnocení 

je viditelné u každého snímku.  

První tři vítězné fotografie v obou kategoriích získají cenu publika. Odborná porota vybere jednu 

nejlepší fotografii, která získá cenu poroty (Absolutní vítěz). Výsledky soutěže budou následně 

uveřejněny v internetovém týdeníku iZIN, na portálech IDIF.cz, Fotografovani.cz, Grafika.cz a 

MujMac.cz, dále pak na webových stránkách kampaně www.kridla-koreny.cz. 

Další podmínky soutěže 

Zasláním soutěžních fotografií současně účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním zaslaných 

osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a organizátorovi 

soutěže poskytuje souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo digitální podobě v rámci 

soutěže a při její propagaci i následné publikaci bez omezení formy a rozsahu v různých médiích dle 

uvážení pořadatele. Účastník prohlašuje, že autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se 

zveřejněním fotografií, na kterých jsou tyto zachyceny. 

Síť MC a IDIF jako organizátoři soutěže si vyhrazují právo na vyřazení takové fotografie, která 

odporuje standardním etickým normám platným v naší zemi. 

Změna podmínek organizace, řízení a vyhodnocení soutěže je pořadateli vyhrazena. 

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátorku kampaně na adrese: 

lucie.nemesova@materska-centra.cz. 
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