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Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generál-
ka Lenka Šmerdová vyhlašuje pod záštitou náčelníka Generální-
ho štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty 3. ročník 

fotografické soutěže na téma Vojáci pomáhají. Tímto aktu-
álním tématem bychom chtěli prezentovat pomoc vojáků, kteří jsou 

v první linii boje s koronavirem a pomáhají všude tam, kde je potře-
ba. Vítězné fotografie se stanou základem pro výrobu reprezentativního 

nástěnného kalendáře Vojenského fondu solidarity na rok 2021. Veškeré 
příspěvky získané od dobrovolných dárců v rámci distribuce tohoto kalendáře 

budou, stejně jako v uplynulých ročnících, směrovány na účet Vojenského fondu 
solidarity, a posléze vojákům a jejich rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Ze soutěže budou vyloučeny všechny fotografie, které účastník přihlásí/odešle do soutěže po uzávěrce pro odevzdání soutěžních 
fotografií, které nebudou splňovat podmínky soutěže (téma, požadované parametry) nebo budou obsahovat vulgární, extremistic-
ké či společensky nevhodné motivy, názvy či popisy.
Hodnotící komise je složena z odborníků resortu Ministerstva obrany ČR.
Odesláním fotografií a osobních údajů soutěžící schvaluje pravidla soutěže a souhlasí s nimi.
Odesláním soutěžních fotografií vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
se zpracováním svých osobních dat v souvislosti se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových 
stránkách.
Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi licenci k užití fotografií pro propagaci Vojenského fondu solida-
rity, a to ke všem známým způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního 
omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
Podrobné propozice fotografické soutěže jsou zveřejněny na www.fondsolidarity.army.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Stehlíková, 216 339, 602 695 803, vfs@army.cz 

Kdo se může 
zúčastnit

Voják z povolání, voják v aktivní záloze, občanský i státní zaměstnanec Ministerstva 
obrany České republiky.

Požadavky

Podmínky 
přihlášení

Termíny

Hodnotící 
kritéria

Odměna 
pro vítěze

Každý účastník má možnost do soutěže přihlásit pouze jeden soubor o maximálně 
5 fotografiích ve formátu JPG. Fotografie se musí týkat soutěžního tématu a musí 
na ní být voják ve vojenském stejnokroji. Soutěžící doplní informace o fotografii – její 
název a popis. 

Fotografie v nízkém rozlišení zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
vfs@army.cz s uvedením jména, příjmení a adresy soutěžícího. Originály fotografií 
v plném rozlišení potřebném pro výrobu kalendáře budeme vyžadovat v případě výhry.

16. dubna 2020 – vyhlášení soutěže
31. srpna 2020 – uzávěrka soutěže 
říjen 2020 – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

Spojitost s vyhlášeným tématem
Úroveň zpracování
Nápaditost

Víkendový relaxační pobyt ve VZ Měřín a další věcné ceny.
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