
Fotografická soutěž pro děti i dospělé
Zastavte čas! 
Soutěž je doprovodnou akcí k výstavnímu projektu Moravského zemského muzea
ERWIN RAUPP -MORAVSKÁ HELLAS 1904

Téma soutěže: Život na venkově ve všední den i ve svátek
Ojedinělé záběry ze života na českém a moravském venkově, typické prostředí, pozoruhodné momenty ze 
života jejích obyvatel, zajímavé činnosti či tradice v původní nebo dodnes zachovávané podobě!Fotografie
mohou být inscenované i reportážní.

Organizátor soutěže: 
Moravské zemské muzeum 
se sídlem: 659 37 Brno - Zelný trh 6
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862

Termín soutěže: 1. 7. 2011 – 30. 11. 2011 

Vybrané fotografie budou v termínu 15. 12. 2011 – 15. 1. 2012 vystaveny v Paláci šlechtičen, Kobližná 1, Brno.
Ocenění autoři dostanou věcné ceny.

Podmínky soutěže:
• V soutěži může mít jeden autor nejvýše 5 fotografií, na rubové straně označené jménem, adresou a kontakt-
ním telefonním číslem a v případě účastníka do 18 let i se souhlasem zákonného zástupce.
• Fotografie v tištěné podobě mohou být reportážní i inscenované, černobílé i barevné, formát od 13x18 do
20x30 cm. Snímky zasílejte nejpozději do 30. 11. 2011 na adresu: Moravské zemské muzeum, PaedDr. Zdeň-
ka Poláková, Dětské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno s označením Fotosoutěž Zastavte čas!
Spolu s tištěnými fotografiemi je nutno dodat i CD s jejich datovou podobou v jednom z obvykle užívaných
formátů (jpg, tiff, bmp)
• Účastníci soutěže nemají nárok na uhrazení nákladů, spojených s pořízením fotografie a účastí na soutěži.
• Fotografie budou hodnoceny odbornou komisí i veřejností.
• Hodnocení odbornou komisí ve složení: 
Jef Kratochvíl, fotograf, šéfredaktor časopisu Dokořán, roku 1999 byl nominován na cenu Alfréda Radoka za 
divadelní fotografii;
Jan Cága, fotograf MZM, je držitelem několika cen  Czech Press Photo a Štíty Viléma Heckela a ceny Award 
of Excellence americké soutěže Pictures of the Year
Šárka Fidrichová, grafička MZM
Eva Pánková, náměstkyně Moravského zemského muzea pro vnější záležitosti

O vítězi soutěže bude rozhodovat nejvyšší počet bodů udělených fotografii všemi členy odborné komise pro
každou věkovou kategorii.

Věkové kategorie:
1. děti (do 15 let)
2. dospělí

Laického hlasování se může zúčastnit kdokoliv. Laická komise hodnotí fotografie prostřednictvím interne-
tových stránek organizace (www.mzm.cz) na kterých budou fotografie za tímto účelem zveřejněny. Každý
hlasující má z jedné mailové adresy 1 hlas. Hlasující může hodnotit pouze jednu fotografii.
O vítězi soutěže v laickém hlasování (bez ohledu na věk soutěžících) bude rozhodovat  největší počet plat-
ných hlasů udělených soutěžící fotografii.
Hodnocení odborné i laické komise bude zveřejněno po ukončení soutěže v termínu nejpozději do 15. 12. 
2011. 



Hodnotící kritéria: technická kvalita snímku, zachycení místa nebo děje, estetická úroveň snímku.

• Oceněny budou autoři umístění na 1. - 3. místě v každé věkové kategorii hodnocení odbornou komisí a 
vítěz v laickém hodnocení.

• Věcné ceny umístěných soutěžících budou uvedeny na webu 
• Fotografie vkládané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis, apod.)
• Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání povinných údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mail, 
telefonní číslo. Odesláním povinných údajů se rozumí, že účastník byl seznámen s pravidly soutěže a tato 
pravidla respektuje.
• Zasláním soutěžní fotografie účastník potvrzuje své autorství a souhlas s jejím užitím v souladu s jejím úče-
lem a určením a to neomezeně co do místa, času a teritoriálního rozsahu a všemi způsoby užití, tj. zejména 
s jejím užitím ve výstavě, ve sdělovacích prostředcích, v tisku, na internetu (především k prezentaci muzea, 
prezentaci soutěže)
• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout soutěžní fotografie, které nesouhlasí s mravním kodexem
České republiky (především s vulgárním, či jiným nevhodným obsahem) popřípadě neodpovídají požadova-
nému zadání. 
• Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chy-
by připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na Internetu nebo jakékoli webové stránce, 
za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou 
chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vyba-
vením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na 
počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.
• Přihlášky, které nebudou obsahovat náležitosti stanovené podmínkami soutěže, budou ze soutěže vyloučeny 
a nebudou hodnoceny.
• Výhry nelze vymáhat soudní cestou a věcné výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel nenese žád-
nou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.
• Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.
• Seznam vítězů a cen bude zveřejněn na webové stránce www.mzm.cz během prosince 2011. Datum bude 
upřesněno.
• Organizátor soutěže si vyhrazuje soutěž odvolat ze závažných důvodů. V tom případě je však povinen sou-
těžícím poskytnout přiměřené odškodnění. Organizátor soutěže je oprávněn prodloužit termín pro odevzdá-
ní soutěžních fotografií.
• Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad dodržovat a také s 
tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělo-
vacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora této soutěže.
• Odevzdané fotografie a materiály se autorům nevracejí a zůstávají organizátorovi.
• Další práva a povinnosti jsou uvedeny v § 847 a násl. Občanského zákoníku.

• Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeňka Poláková, zpolakova@mzm.cz, 533 435 371, www.mzm.cz


