
 

Litoměřice očima mladých  
 

 

 

Organizátor soutěže:  

o město Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové námětí 15/7, 412 01 Litoměřice 

(Městský úřad Litoměřice, odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu) 

 

Podmínky soutěže: 

1.1. Organizace soutěže 
 

o Soutěž je určená pro žáky, studenty a mladé lidi do 26 let  
o Soutěž probíhá od 1.2. 2023 do 31.5. 2023 

 

1.2. Soutěžící 
 

o Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i vícečlenné týmy do 26 let věku. 

o Nezletilé osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem 

svého zákonného zástupce. 

o Za nezletilé osoby mladší 15 let může činit úkony pouze jeho zákonný zástupce  

o Soutěžící odevzdá zpracované video zároveň s přihláškou. Přihláška obsahuje 

povinné osobní údaje soutěžícího, v případě nezletilosti i zákonného zástupce.  

Bez odevzdané vyplněné přihlášky nelze soutěžit. 

o Soutěžní video by mělo splňovat technické požadavky pro natočení. V případě 

výskytu nedostatků bude soutěžící vyzván, aby nedostatky odstranil. Pokud tak 

soutěžící neúčinní nejpozději do dvou dnů, zaslané video bude ze soutěže 

vyřazeno.  

 

 

1.3. Soutěžní video 
 

o Minimální délka videa 60 sekund, maximální délka videa 120 sekund. 

o Video musí být zasláno ve formátu MP4, ideálně natočené na šířku, na e-

mailovou adresu marketing@litomerice.cz nejpozději do 31. května 2023. 

o Počet videí zaslaných jedním soutěžícím není nijak omezen. 

o Video by mělo zábavně a originálně představit Litoměřice, a nalákat tak k jejich 

návštěvě.  

o Vítězné video bude sloužit k propagaci města Litoměřice. 

o Za obrazový a zvukový obsah soutěžního videa odpovídá soutěžící. Video 

nesmí porušovat autorská a osobnostní práva jiných osob. Pokud budou na 

videu zachycené záznamy třetí osoby, soutěžící prohlašuje, že disponuje 

souhlasem této osoby s předáním a zveřejněním záznamů, na kterých osoba 

vystupuje v rámci soutěže.  
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o Soutěžní video nesmí obsahovat vulgarity či nenávistné projevy.  

o Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za porušení podmínek 

soutěže ze strany soutěžícího. Pokud dojde k porušení podmínek soutěžícím, je 

to pro organizátora důvodem vymáhat udělenou cenu zpět v případě, že již byla 

zaslána na účet soutěžícího. 

 

1.4. Vyhodnocení soutěže  
 

o Ze zaslaných videí, která splňují všechny požadavky, vybere porota dvě vítězná 
videa. Odborná porota vyhodnotí příspěvky dle jejího názoru, které splňují 
zadání a nápaditost zpracování.  

o Autorům vítězných děl bude přidělena odměna ve výši:  

1. místo       7 000 kč 

2. místo       3 000 kč 

3. místo       sada propagačních předmětů města  

o Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 20.6. 2023 

 

• Přihlášením do soutěže se účastníci zavazují dodržovat její podmínky. 

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit.  

• Soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů pro potřeby soutěže. 

• Zasláním soutěžního videa soutěžící souhlasí s užitím videa v neomezeném 
rozsahu. 

 

 

 


