
Fotosoutěž ÚFE – Snímek roku 2023 
 

Pravidla a podmínky soutěže 
Ústav fyzikální elektroniky (dále jen ÚFE) vyhlašuje fotosoutěž “Snímek roku 2023”.  

Soutěžní probíhá od středy 1. 2. 2023 do pondělí 27. 2. 2023. 

Podmínky účasti 
Soutěže se mohou zúčastnit studenti, zaměstnanci, externí spolupracovníci i veřejnost. Každý 

soutěžící může poslat pouze jeden soutěžní snímek. 

Snímky se musí týkat ÚFE nebo centra CEPLANT. Snímky s nevhodným obsahem budou ze soutěže 

vyřazeny. Určení vhodnosti fotografie je zcela v kompetenci pořadatelů soutěže. 

Průběh soutěže 

• 1. 2. 2023 – 15. 2. 2023 posílání soutěžních snímků na email tschmidtova@physics.muni.cz 

• 16. 2. 2023 zveřejnění „Soutěžního alba” v galerii Facebooku ÚFE 

(https://www.facebook.com/ustavUFE/) 

• 16. 2. 2023 – 27. 2. 2023 9:00 hlasování „lajkováním“ na FB ÚFE 

• 27.2. 2023 vyhlášení vítězných snímků 

V případě zaslání stejného snímku více autory, bude do soutěže přijat první ze zaslaných snímků.  

Výhra 
Vyhrávají tři soutěžní snímky s největším počtem lajků. V případě remízy si pořadatelé soutěže 

vyhrazují právo určit vítěze. 

Vítězové tří nejlepších snímků budou oceněni následovně: 

• První místo: Deka s beránkem „M“, mikroplyšová béžová 

(https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-predmety/ostatni/deka-s-berankem-m-

mikroplysova-bezova-4127000-000)  

• Druhé místo: Mikina royal „MINIMALIST“ (https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-

predmety/mikiny/mikina-royal-minimalist-4001311-000) 

• Třetí místo: Ponožky tyrkysové (https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-

predmety/modni-doplnky/ponozky-tyrkysove-4000009-740) 

Výherci budou zveřejněni na webu physics.muni.cz a na Facebooku ÚFE. O výsledcích budou výherci 

informováni e-mailem. 

ÚFE si vyhrazuje právo nabídnout vítězi alternativní výhru ve stejné cenové relaci. 

Ceny si výherci mohou vyzvednout do konce března 2023. 

Závěrečná ustanovení 
Snímky budou zveřejněny v souladu s pravidly GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že jím zaslaná fotografie bude zveřejněna spolu s jeho jménem 

(autor snímku). Fotografie může být použita i po skončení soutěže za účelem propagace ÚFE nebo 
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CEPLANTu, zejména zveřejněním takové fotografie na webu physics.muni.cz, ceplant.cz nebo na 

profilech sociálních sítí ÚFE a CEPLANT. 

ÚFE si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit nebo zrušit. 

Dotazy k soutěži pište na adresu tschmidtova@physics.muni.cz. 

Přejeme vám hodně štěstí!  
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