
Vyhlášení fotosoutěže: 

650 let ,, Zlatá stezka z Norimberka do Prahy" 

 
Projekt 

 

Zlatá stezka slaví 1. ledna 2017 své 650. výročí. V roce 2016 připomene německo-česká 

zemská výstava 700. výročí narození Karla IV. 

 

Tato dvě jubilea chtějí ocenit Lions Club Weiden Goldene Straße ( zastoupený všeobecně 

prospěšným spolkem ,, Lions Hilfswerk Weiden Goldene Straße e.V.") a Förderverein 

Goldene Straße e.V. Altenstadt/WN. 

 

Společně s mediálním domem ,, Der Neue Tag" se pořádá fotosoutěž, která se zaměřuje na 

profi-a volnočasové fotografy a rovněž na fotokluby podél Zlaté stezky mezi Norimberkem a 

Prahou. Na fotosoutěž navazuje výstava v Německu a v Čechách. Tímto způsobem má být 

zviditelněno bezprostřední nadšení pro historicky významnou obchodní a císařskou stezku. 

 

U obou iniciátorů se jedná o všeobecně prospěšné spolky, které jsou podporovány mediálním 

domem der Neue Tag a sponzory Brenner Foto Versand GmbH (Weiden)  a také Centrem 

FotoŠkoda (Praha). 

 

Soutěž bude uskutečněna ve dvou kategoriích. V jedné bude zjištěno online hlasováním  

pět oceněných  hlasy publika a ve druhé bude porotou vybráno 5 vítězů. 

Jako výhra budou darovány četné atraktivní ceny, které daly k dispozici oba fotodomy. 

 

Všechny zaslané obrazy budou prezentovány na internetových stránkách Onetz.de. Vítězné 

obrazy obou soutěžních kategorií budou ukázány na výstavách pro veřejnost v Německu a 

v České Republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomínky účasti 

 
1. Organizátor 

 

Organizátory fotosoutěže jsou Lions Club Weiden Goldene Straße ( zastoupený všeobecně 

prospěšným spolkem ,, Lions Hilfswerk Weiden Goldene Straße e.V.") a charitativní spolek 

Förderverein Goldene Straße e.V., podporovaný mediálním domem „Der Neue Tag“, Brenner 

Foto Versand GmbH Weiden a Centrum FotoŠkoda Praha. 

 

2. Kdo se může zúčastnit? 

 

Fotosoutěže se mohou zúčastnit všichni  profesionální i amatérští fotografové a také 

fotokluby. 

Účast je zdarma. Z účasti jsou vyloučeni  členové obou spolků, zaměstnanci Brenner Foto 

Versand GmbH, z Centra FotoŠkoda a také z mediálního domu „Der Neue Tag“. 

 

3. Jaké fotografie se hledají? 

 

Obrazy musí mít vztah ke „Zlaté stezce“. Vedle obrázků vypsaných míst samotných mohou 

být zasílány také obrázky, které se vztahují tématem k tradicím a zvykům těchto míst podél 

Zlaté stezky nebo které jsou motivem tématu. 

Geografickým podkladem pro motivy fotografii je oficiální mapa „Zlaté stezky“ 

 [ http://media05.onetz.de/2016/03/16/538225 orig.jpg] 

Zde lze najít všechna místa, která připadají v úvahu na trase dlouhé kolem 300km. 

Připouštějí se jak aktuální snímky, tak historické obrazové dokumenty, pokud účastník vlastní 

užívací práva. (viz bod 5.). 

 

4. Účast 

4.1 Časové období 

Obrázky mohou být nahrány na server od 01. dubna do 29. května 2016 24:00 v síti  Onetz 

na internetové adrese www.onetz.de/goldene-strasse. 

 

4.2 Technické zadání  

Do soutěže mohou být připuštěny jak snímky, které byly natočeny digitální kamerou, tak 

kvalitně provedené skeny diapozitivů a negativů. Fotky mohou být dodatečně upraveny, ne 

však umělecky změněny. Obrázky musí být v souboru JPG a s velikostí minimálně 

3508x2480 pixelů a maximálně 3 MB. Všechny zaslané obrázky musí být provedeny ve 

formátu naležato. 

 

K účasti je třeba kompletně vyplnit online-formulář a uvést e-mailovou adresu Před 

umístěním na server musí účastník potvrdit, že četl podmínky účasti a že je akceptuje. 

Fotky zaslané poštou nebo e-mailem nelze zohlednit. 

 

4.3 Maximální počet obrázků na účastníka  

Každá osoba, která se soutěže zúčastní, může zaslat maximálně pět obrázků. Účastník 

souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. 

 

4.4. Neúplná zaslání nebo zásilky odbočující od tématu  
Všechny zásilky, které odbočují od tématu nebo nesplňují tématická zadání, se soutěže 

nezúčastní. 

http://media05.onetz.de/2016/03/16/538225
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Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vymazání  takových obrazových příspěvků, které 

podstatně odbočují od tématického zadání nebo etických pravidel. O vymazání takových 

obrázků se zpráva posílat nebude. 

 

5. Právní detaily 

Nahraním snímků na server účastník potvrzuje, že je výlučným autorem zaslaných obrazů, 

popřípadě, že jimi a užívacími právy k nim může volně disponovat a že na obrazech neváznou 

práva třetích osob. Účastník kromě toho také ubezpečuje, že zobrazená osoba a/nebo majitel 

autorských, značkových práv a nebo práv na registrované vzory, které se nacházejí na 

zobrazených objektech, udělil v prokazatelné formě souhlas ke zveřejnění a zhodnocení 

(ocenění ) obrazů a eventuálně existují potřebná úřední povolení. 

Účastník zbavuje organizátory veškerých  nároků třetích osob v této věci. 

Účastník převádí na organizátory bezúplatně užívací právo na zaslané obrázky k následujícím 

účelům: 

 

1. Výstava obrazů online na internetových stránkách v mediálním domě „Der neue Tag“, 

obou organizátorů a obou sponzorů. 

2. Otisknutí obrazů v deníku  mediálního domu„Der neue Tag“ a v tisku v souvislosti 

s podáním zprávy o fotosoutěži. 

3. (Fyzická) výstava obrazů na různých místech v Německu a v České republice bez 

omezení počtu míst a bez časového omezení. 

Další druhy využití je třeba projednat odděleně a popřípadě také odpovídajícím způsobem 

odměnit. Podle §34 UrhG mohou organizátoři převést užívací právo na třetí osoby jen se 

souhlasem autora/autorky. Autor/autorka nesmí souhlas odmínout v rozporu s dobrou vírou. 

Za nároky třetích osob organizátoři nepřebírají ručení. 

 

6. Soutěž  

6.1 Online Voting (hlasování online) 

Uživatelé online-platformy onetz.de mají možnost v době od 1. dubna do 5. června 2016 

hlasovat pro své favority. 

 

6.2 Porota 

Porota soutěže se skládá z následujících členů:  
- Thomas Kühn, Lions Club Weiden Goldene Strasse 

- Rainer Christoph, 1. předseda charitativního spolku Förderverein Goldene Strasse e.V. 

Altenstadt 

- Petra Vorsatz, Město Weiden i.d. Opf. 

- Martina Sůsová, Centrum FotoŠkoda, Praha 

- Leonhard Brenner, Brenner Fotoversand GmbH 

- Alexander Unger, Medienhaus „Der Neue Tag“ 

Rozhodnutí poroty jsou nenapadnutelná, právní cesta je vyloučena. 

 

 

 

6.3 Vyrozumění 

Vítězné fotografie budou prezentovány v „Onnetz“ a všichni ocenění budou vyrozuměni 

e-mailem do 22.06.2016. 



 

7. Ceny 

Prvních pět umístěných z hlasů publika a také prvních pět umístěných podle hlasů poroty 

obdrží hodnotné věcné ceny k doplnění své foto-výbavy v celkové vícetisícové hodnotě 

v měně Euro, mezi jiným tam bude digitální zrcadlová kamera Nikon (D5500 Set 

s objektivem 18-55 mm VR). Ceny dá k dispozici Brenner Fotoversand a Centrum 

FotoŠKoda. 

 

8. Výstava 

Bude vystaveno 40 obrazů z fotosoutěže: Místa 1-5 z vyhodnocení poroty, pět nejlépe 

umístěných obrazů z online hlasování a také dalších 30 obrazů, které porota pečlivě vybere. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Doručením fotek účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami účasti. Právní cesta je 

vyloučena. 

Otázky k soutěži lze zasílat na následující mejlovou adresu: 

info@werbefirma.de 

 

 

 

 
 


