
Propozice hasičské fotosoutěže 

„Vyfoť si svůj hydrant nebo hydrantovou skříň“ 
 

Pravidla soutěže 

Pořadatelem fotosoutěže je Územní odbor Mělník Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje. Fotografická soutěž probíhá od 1. září 2022 do 31. října 2022.  

Téma fotosoutěže je uvedeno níže. O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje 

podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.  

 

Účastník soutěže souhlasí s tím, že snímky bude moci Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje použít k propagačním účelům a při preventivně výchovné 

činnosti. Zasláním snímků uděluje pořadateli fotosoutěže neodvolatelné, prosté, 

časově neomezené užívací právo. Do soutěže může jeden soutěžící zaslat maximálně 

pět soutěžních snímků. Soutěžní snímky nesmí porušovat platné právní předpisy České 

republiky. 

 

Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy 

neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, 

že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob. Účastník soutěže souhlasí 

s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Za zveřejnění fotografií v rámci 

podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře.  

 

Jsou vypsány dvě soutěžní věkové kategorie. Junioři (do 18 let) a veteráni (od 18 let 

včetně). V každé kategorii budou pětičlennou porotou vybrány tři vítězné snímky. 

Účast v soutěži není nijak omezena s výjimkou technických parametrů na snímky 

(viz dále).  

Pořadatel fotosoutěže si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Rozhodnutí posuzující 

poroty je konečné. 

 

Námět/zaměření soutěžních snímků 

• nadzemní hydrant 

• podzemní hydrant (případně hydrant s hydrantovým nástavcem) 

• nástěnný hydrant (hydrantová skříň) 



 

Parametry soutěžních snímků v digitální podobě 

• přinejmenším 800 bodů na kratší straně s minimálním rozlišením 72 dpi 

• formát souboru *.jpg nebo *.tiff 

• maximální velikost souboru 7 MB 

• bez rámečku, bez doplněného textu 

• počítačové úpravy povolené 

• snímky pořízené digitálním fotoaparátem nebo mobilním telefonem (popřípadě 

analogovým přístrojem a oskenované) 

• jeden soutěžící může poslat maximálně 5 snímků 

 

Pojmenování souborů 

Soubory se soutěžními snímky pojmenujte podle následujícího vzoru: 

krestnijmeno_prijmeni_poradovecislo_nazevsnimku (vše bez diakritiky) 

například: 

Jan_Obrazotvurce_1_Hydrantova_skrin 

 

V elektronické zprávě uveďte svou věkovou kategorii: junioři (do 18 let) nebo veteráni 

(od 18 let včetně). 

 

Adresa a termín k zaslání 

Soutěžní snímky v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu 

Adam.Hendrych@sck.izscr.cz do půlnoci 31. října 2022. Při zasílání vícero soutěžních 

snímků (datově rozměrných) použijte několik samostatných elektronických zpráv. 

 

Vyhodnocení a odměny 

Vyhodnocení proběhne dne 11. listopadu 2022 na stanici HZS Mělník. 

 
kategorie junioři (do 18 let) 

1. místo: privátní prohlídka hasičské 

stanice Mělník s doprovodem až 4 osob, 

hasičské propagační předměty, diplom 

2. místo: propagační předměty, diplom 

3. místo: diplom 

kategorie veteráni (od 18 let včetně) 

1. místo: privátní prohlídka hasičské 

stanice Mělník s doprovodem až 4 osob, 

hasičské propagační předměty, diplom 

2. místo: propagační předměty, diplom 

3. místo:  diplom

 


