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Léto se světovým dědictvím #welterbesommer 

Jeden rok světového dědictví! Slavíme narozeniny! 6. července 2019 byl Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří 

zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Společně s vámi teď chceme naši památku světového dědictví 

oslavit a zviditelnit ji v rámci fotografické soutěže s mottem #welterbesommer (#létosesvětovýmdědictvím)! 

Ukažte nám, co pro vás památka světového dědictví znamená. Co si s ní spojujete? Jaká jsou vaše oblíbená 
místa? Objevili jste nějaké skryté detaily nebo nové pohledy? Těšíme se na vaši fotografii a příběh, který je s ní 
spjatý! 

Jak na to: Zveřejněte svůj obrázek s krátkým popisem a hashtagem #welterbesommer na Instagramu nebo 
Facebooku. Vaše obrázky budeme sdílet na našich kanálech „Unser WeltErbe“ (projekt EU „Naše světové 
dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“) a ukážeme je naší komunitě. Nemáte účet na 
Facebooku ani Instagramu? Obrázky můžete posílat také přímo na adresu kontakt@montanregion-
erzgebirge.de. 
Co vše spadá do světového dědictví a jak mohu objevovat místní památky? S tím vám pomůže aplikace 
„Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři“ 

Stáhnout aplikaci – Android 
Stáhnout aplikaci – Apple 
 
Nejpovedenější fotografie odměníme skvělým gurmánským košem plným regionálních specialit. Nejlepší 
obrázky se objeví v kalendáři světového dědictví pro rok 2021. 

Podmínky účasti ve fotosoutěži #welterbesommer: 

Pořadatelem fotosoutěže #welterbesommer je spolek Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. 
Pořadatel spolupracuje s Institutem pro průmyslovou archeologii a dějiny vědy a techniky (IWTG) Technické 
univerzity – Báňské akademie ve Freibergu, který v rámci projektu EU „Naše světové dědictví – Hornická 
kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ provozuje stránky sociálních sítí. 

Komunikace na sociálních sítích probíhá prostřednictvím kanálů „Unser WeltErbe“ (Naše světové dědictví). 
Kanály „Unser WeltErbe“ (Naše světové dědictví) slouží k veřejnému sdílení příspěvků a kontaktování uživatelů. 

Soutěž začíná 6. 7. 2020 a končí 6. 9. 2020. 

Účast probíhá výhradně online a je bezplatná. 

Každý účastník smí do soutěže přihlásit maximálně 3 fotografie. 

Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 16 let. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci spolku 
Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. nebo jeho kooperačního partnera. 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zveřejněné texty a obrázky. 

Hodnoceny budou pouze fotografie, které se zeměpisně a obsahově týkají Hornického regionu 
Erzgebirge/Krušnohoří. Všechny objekty a komponenty spadající do Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří 
jsou uvedeny na stránkách www.montanregion-erzgebirge.denebo v aplikaci „Welterbe Montanregion 
Erzgebirge/Krušnohoři“. 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit v případě nutnosti účastníky ze soutěže (obrázky s nezákonným obsahem, 
právní důvody apod.). 

Velikost přihlášených obrázků (ve formátu jpg) musí být alespoň 2 MB a jejich rozlišení musí být alespoň 3 200 x 
2 400 pixelů. Pro účely tisku je zapotřebí minimální rozlišení 300 dpi. Na platformy sociálních sítí lze nahrávat i 
fotografie z mobilních telefonů. Obrázky mohou být upravené, ale nesmí do nich být vložen žádný text. Na 
fotografiích nesmí být označeny žádné osoby. 

https://www.facebook.com/welterbemontanregion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fnn.montanregion&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/montanregion-erzgebirge/id1473481725
http://www.montanregion-erzgebirge.de/


Aby bylo možné soutěž uskutečnit a informovat výherce, budou si kooperační partneři mezi sebou předávat 
potřebné osobní údaje. Prostřednictvím kanálů „Unser WeltErbe“ (Naše světové dědictví) budou kontaktováni 
uživatelé s fotografiemi označenými hashtagem #welterbesommer a jejich kontaktní údaje budou předány 
pořadateli. 

Údaje budou použity pouze pro účely realizace soutěže a poté budou pořadatelem i kooperačním partnerem 
smazány. 

Zveřejněním své fotografie účastník ručí za to, že vlastní veškerá autorská a uživatelská práva k fotografii a že 
neporušuje práva na ochranu osobnosti týkající se třetích stran zachycených na fotografiích. 

Účastník souhlasí s tím, že texty a obrázky z jeho příspěvku budou trvale a bez omezení použity v souvislosti se 
zveřejňováním zpráv o soutěži. 

Všechny potvrzené fotografie budou k dispozici online i po skončení fotosoutěže. 

Spolek Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. si vyhrazuje právo kdykoli fotosoutěž zrušit bez udání důvodu 
nebo ji předčasně ukončit, aniž by došlo k předání výhry. 

Vítězný snímek bude vybrán ve dvou krocích: V průběhu soutěže bude porota pravidelně vybírat nejlepší 
fotografie. Výherci budou informováni písemně e-mailem. 

Po uplynutí vždy tří týdnů soutěže (28.–30. kalendářní týden, 31.–33. kalendářní týden, 34.–36. kalendářní 
týden) bude nejlepší fotografie odměněna gurmánským košem. Za další tři fotografie bude udělena rodinná 
vstupenka do muzea v regionu (partner pořadatele). Z nejlepších fotografií bude vytvořen kalendář pro rok 
2021. 

Výplata výhry v hotovosti není možná. Vymáhání soudní cestou je vyloučené. 

Odesláním obrázku uživatel souhlasí s podmínkami soutěže. 

Soutěž nijak nesouvisí s Facebookem nebo Instagramem a ani není Facebookem či Instagramem jinak 
organizována či podporována. 

 


