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JARNÍ FOTOSOUTĚŽ SERVERU POLICISTA.CZ 
 
 
 
Redakce serveru www.policista.cz vyhlašuje ve spolupráci s časopisem RESCUE report pro 
své čtenáře fotografickou soutěž o nejrůznější ceny. Soutěž začíná příští týden a poběží do 
konce července – vítěze budeme vyhlašovat každý týden.  
 
 
 
 
 
Soutěž je určena především policistům – tomu odpovídají i soutěžní kategorie. Vyhlašujeme 
dvě – „život policisty“ a „policista v akci“. Samostatnou cenu pak vedle těchto kategorií 
získá i absolutní vítěz soutěže, který vzdejde z hlasování čtenářů. 
 
Soutěžní kategorie 
 

• život policisty (fotografie, které ukazují běžnou každodenní činnost policistů při 
výkonu služby) 

• policista v akci (fotografie, pořízené během zákroku nebo po něm či během 
výcviku, vyjadřující akci a pohyb nebo atmosféru, která podobné situace provází) 

• absolutní vítěz soutěže 
 
PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE ZAČÍNÁ UŽ V PONDĚLÍ 4.KVĚTNA! 
 
 
 
O co se bude soutěžit? 
 
Soutěž podpořili věcnými cenami firmy ESP, Dasta a Prestige Products, časopis RESCUE 
report a vydavatelství Armex publishing, Mladá fronta, Pragma, Nakladatelství Červeného 
kříže a Otevřená společnost, o.p.s. Co tedy můžete vyhrát? 
Výherci hlavních cen získají za své fotografie např. parfémy značky POLICE, teleskopické 
obušky a další výrobky firmy ESP či roční předplatné časopisu RESCUE report, výherce ceny 
čtenářů (absolutní vítěz soutěže) brašnu na střeleckou výstroj od firmy DASTA a poněkud 
temnou, ale poučnou fotopublikaci SHOTS IN THE DARK, mapující místa hrdelních zločinů 
v USA od 30.let minulého století do současnosti. 
Na výherce týdenních kol soutěže pak čekají další ceny – knihy od výše uvedených 
vydavatelství, policejní lékárničky, zbrojní etuje, parfémy POLICE a další.  
 
 
Průběh soutěže 
 

1. Fotografie budou soutěžící moci zasílat průběžně po dvanáct týdnů, redakce je 
bude průběžně umisťovat na serveru.  

2. Porota složená z redaktorů serveru vybere každý týden jednu fotografii z každé 
kategorie a umístí je do Galerie finalistů (v případě zásadně nerozhodného postoje 
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poroty může v jednom týdnu postoupit v jedné kategorii i více než jedna 
fotografie). 

3. Každý týden bude předem vyhlášeno, o jaké ceny se soutěží. 
4. Po dvanácti týdnech tak bude v Galerii finalistů 24 fotek (z každé kategorie 

dvanáct), ze kterých: 
a. porota, složená z redaktorů serveru, redaktorů časopisu RESCUE report a 

přizvaných fotografů vybere v každé z kategorií vítěze prvního, druhého a 
třetího místo 

a současně 
b. hlasováním přímo na serveru registrovaní čtenáři určí absolutního vítěze a 

druhou a třetí čtenářsky nejúspěšnější fotografii (fotografie, která získá největší 
počet hlasů). 

5. Seznam cen pro týdenní kola a finále bude vyhlášen na začátku soutěže; může se 
v průběhu soutěže změnit – ovšem pouze tak, že ceny přibudou, rozhodně nebudou 
ubývat! 

6. Jednotlivý soutěžící může v každé z kategorií ve finále obsadit pouze jeden „stupeň 
vítězů“; ceny se tedy mohou střádat u jednoho soutěžícího pouze napříč 
kategoriemi.  

 
 
 
Podmínky soutěže 
 

1. Soutěže se může účastnit kdokoliv, ať registrovaný či neregistrovaný návštěvník 
serveru policista.cz. 

2. Fotografie budou soutěžící posílat emailem na adresu soutez@policista.cz  
3. Každý soutěžící musí současně s fotografií poslat své jméno a příjmení a kontaktní 

údaje z důvodu případného předání cen (to platí pokaždé, tedy i v případě zaslání 
fotografií do více kol soutěže). Jména finalistů budou zveřejněna současně 
s vyhlášením výsledků soutěže, do té doby bude soutěž (a hlasování) probíhat 
anonymně. 

4. Každý soutěžící může poslat v jednom týdnu maximálně tři fotografie do každé 
kategorie (celkem tedy šest fotografií s označením příslušné kategorie za týden). 
Týdnem se rozumí pondělí 00,01 hodin až neděle 23,59 hodin. 

5. Připomínáme soutěžícím, aby při zasílání fotografií dbali na právo na soukromí těch, 
kdo se na fotografiích objeví a na zákonnou povinnost mlčenlivosti, kterou jim 
ukládá zákon (§115 zákona 273/2008 Sb.). Současně upozorňujeme, že za případné 
důsledky zveřejnění fotografií redakce nenese odpovědnost. 

6. Redakce si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže či stáhnout již 
zařazené fotografie, pokud si to vyžádají osoby na nich vyobrazené. 

7. Zasláním fotografií do soutěže autoři svolují s jejich použitím pro další potřeby 
serveru (např. využití jako ilustračních fotek). 

 


