
Soutěž ČMS pro veřejnost „Vyfoť houbu v lese“   

 

Kategorie: 

- děti do 15 let (předpokládáme souhlas zákonného zástupce) 

- soutěžící starší 15 let, kteří zatím nepublikovali žádnou svoji fotografii v knize, časopise či 

podobném periodiku ani kalendáři a na internetu se fotografiemi hub neprezentují déle než 3 roky. 

Svojí účastí v soutěži tuto podmínku stvrzují.  

Pravidla: 

- předmětem soutěže je fotografie jakékoliv houby (nikoli hlenky) v jejím přirozeném prostředí 

tak, jak vyrostla, tzn. fotky s vytrženými plodnicemi budou vyřazeny 

- houby by měly být správně určené do druhu, ale i určení do rodu bude postačující 

- soutěžící musí být autorem přihlášených fotografií, podmínkou je, že na zaslané fotografie nemá 

výhradní práva žádný třetí subjekt 

- každý soutěžící může zaslat maximálně 2 fotografie 

- fotografie přijímáme pouze v digitální podobě na email fotosoutezcms@seznam.cz. Zasílejte je ve 

formátu: „jméno houby.jpg“, velikost 1280 x 960 nebo 1280 x 853 (tj. formát 4:3 nebo 3:2). 

- Do emailu napište své celé jméno, kategorii, ve které soutěžíte, telefonní kontakt a větu: 

„Souhlasím s uveřejněním zaslaných fotografií na stránkách České mykologické společnosti 

(ČMS) nebo v Mykologickém sborníku, případně s jejich použitím pro osvětu či 

v přednáškách ČMS, a to za podmínek stanovených v pravidlech fotosoutěže, a to bezúplatně 

a na dobu neurčitou“. Fotografie zaslané bez uvedení tohoto souhlasu budou ze soutěže vyřazeny!  

- ČMS není povinna fotografie použít. Soutěžící zasláním fotografií potvrzuje, že je jejich jediným 

autorem, nikomu jinému k nim neposkytl výhradní licenci a je plně oprávněn udělit ČMS souhlas s 

jejich použitím; jinak nahradí ČMS a za ČMS veškerou újmu, která by tím vznikla. 

- výběr fotografií bude publikován na našich stránkách a v Mykologickém sborníku; fotografie 

mohou být použity pro osvětu či v přednáškách  

- ČMS si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit fotografie, jejichž autoři zjevně porušili výše uvedené 

podmínky. 

 

Ceny pro vítěze:  

- odměněny budou tři nejlepší fotografie v obou kategoriích 

- 1. místo tričko ČMS, nebo celoroční předplatné Mykologického sborníku (zvolí si výherce) 

- 2. a 3. místo odznáčky ČMS a kalendářík 

 

 

Poučení dle GDPR 

- Česká mykologická společnost bude jako správce zpracovávat osobní údaje (jméno, příjmení, e-

mailová adresa, telefon) poskytnuté soutěžícími pro účely uspořádání a vyhodnocení fotosoutěže, 

zveřejnění jejích výsledků a zveřejnění zaslaných fotografií; os. údaje budou zpracovávány také pro 

plnění právních povinností vůči autorům fotografií-soutěžícím (např. uvedení jména autora). 

 

 

Pořadatel:  Česká mykologická společnost (též jen „ČMS“), IČO: 00460486,  

  sídlem Karmelitská 382/14, Malá Strana, 118 00 Praha 1 


