
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY 
 
Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová vyhlašuje 
pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty 3. ročník 
fotografické soutěže na téma „Vojáci pomáhají“. Tímto aktuálním tématem bychom chtěli 
prezentovat pomoc vojáků, kteří jsou v první linii boje s koronavirem a pomáhají všude tam, kde je 
potřeba. 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.  
 
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT: voják z povolání, voják v aktivní záloze, občanský i státní zaměstnanec 
Ministerstva obrany České republiky. 
 
POŽADAVKY: 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.  
 
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: fotografie v nízkém rozlišení a své kontaktní údaje (jméno a příjmení, název 
VÚ/VZ, telefonní číslo) zašlete na e-mailovou adresu: vfs@army.cz. V případě, že bude fotografie 
vybrána mezi 12 nejlepších, budeme vyžadovat originály fotografií v plném rozlišení potřebném 
pro výrobu kalendáře (velikost JPG souboru ideálně 3 MB a více). 
 
TERMÍNY:  
16. dubna 2020  vyhlášení soutěže  
31. srpna 2020   uzávěrka soutěže  
říjen 2020   slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: spojitost s vyhlášeným tématem, úroveň zpracování, nápaditost  
 
ODMĚNA PRO VÍTĚZE: víkendový relaxační pobyt ve VZ Měřín a další věcné ceny  
 
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Tereza Stehlíková, 216 339, 602 695 803, vfs@army.cz  
 

 
PODROBNÉ PROPOZICE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

 
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE  
Organizátorem soutěže na téma „Vojáci pomáhají“ (dále jen „soutěž“) je Vojenský fond solidarity 
(dále pouze organizátor).  
 
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE  
Soutěž probíhá od 16. dubna 2020 do 31. srpna 2020.  
 
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE  
Soutěž je určena pro všechny vojáky z povolání, vojáky v aktivní záloze, občanské i státní 
zaměstnance Ministerstva obrany ČR, kteří v době konání soutěže zašlou své fotografie na e-mail 
vfs@army.cz. Soutěže se nemohou zúčastnit členové výboru Vojenského fondu solidarity a jejich 
rodinní příslušníci. Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků 
a požadavků. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní uvedené podmínky, přičemž 
organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek. Ze soutěže budou vyloučeny 
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všechny fotografie, které účastník přihlásí/odešle do soutěže po uzávěrce pro odevzdání a fotografie 
s nízkým rozlišením. Odesláním fotografií a osobních údajů soutěžící schvaluje pravidla soutěže 
a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito 
pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo 
vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady. Odesláním fotografií 
vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Obecné 
nařízení“, se zpracováním svých osobních dat v souvislosti se zveřejněním svého jména 
ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.  
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA  
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž 
ukončit nebo bez náhrady zrušit. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní 
fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, 
občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy, dále fotografie s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem 
či názvem/popisem. Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny e-
mailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže. Organizátor prohlašuje, že zpracování 
osobních údajů probíhá v souladu s Obecným nařízením, přičemž shromážděné osobní údaje budou 
uchovány pouze po dobu nezbytnou, odpovídající účelu jejich zpracování. Příjmení vojáků na ústroji 
bude na zveřejněných fotografiích předem graficky odstraněno.  
 
5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE  
Zasláním fotografií soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle 
autorského zákona. Zároveň poskytuje organizátorovi licenci k užití fotografií pro propagaci 
Vojenského fondu solidarity, a to ke všem známým způsobům užití. Licence k užití fotografií je 
poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. 
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí 
osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací 
o průběhu a výsledcích soutěže.  
 
6. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ  
Soutěžní fotografie hodnotí porota složená ze členů výboru Vojenského fondu solidarity a fotografů 
časopisu A report. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu 
soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, 
s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal 
cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže. Vyhlášení vítězů se uskuteční 
nejpozději 31. října 2020 a jejich jména budou zveřejněna na webu www.fondsolidarity.army.cz. 
Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zašlou organizátorovi 
společně se soutěžními fotografiemi. Autoři tří nejlepších soutěžních fotografií získají hodnotné ceny, 
hlavní cena pro vítěze je víkendový relaxační pobyt ve VZ Měřín. 


