
Sportovní komise FKHV ČR vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotografii na téma: 

 

„Historická vozidla v dnešní době“ 
 

Vize soutěže: 

- Hlavní náplní a cílem soutěže je vyhodnotit nejhezčí, nejzajímavější fotografii, momentku 

historických vozidel při jejich provozu v současné době s následnou jejich prezentací v rámci 

kvalitativního rozvoje veteránského hnutí zastoupeného Federací klubů historických vozidel 

ČR. 

 

Podmínky účasti: 

- Hlavním námětem fotografie musí být vždy historické vozidlo. 

 

- Fotografie musí odpovídat morálním zásadám současné doby, případnou spornou vhodnost 

fotografií bude posuzovat sportovní komise, proto jejímuž rozhodnutí není odvolání. 

 

- Rozlišení fotografie musí být dostatečné nejméně pro velikost fotografie A4. 

 

- Účastnit se může kdokoli starší 18 let ve třech soutěžních kategoriích: 

1) Historické motocykly 

2) Historické automobily osobní 

3) Ostatní historická vozidla (nákladní automobily, autobusy, traktory, pásová vozidla, 

vojenská technika…) 

 

- Soutěže se lze zúčastnit pouze s fotografiemi pořízenými v roce vyhlášení soutěže. 

 

- Každý může zaslat do soutěže maximálně tři fotografie v daném kalendářním roce. 

 

- Fotografie lze doplnit o komentář zejména k místu a času pořízení v doprovodném textu, 

který je uložen ve zvláštním souboru. 

 

- Fotografie lze zasílat elektronicky nebo na datovém nosiči ve formátu PDF nebo JPEG na 

adresy: 

fotosoutez@fkhv.cz 

FKHV ČR, Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8, 181 00 

 

Termíny: 

- Soutěž je vyhlášena dnem zveřejnění zadání na internetových stránkách FKHV ČR, nejzazší 

termín pro přihlášení a zaslání fotografií je 1. prosinec daného kalendářního roku. 

 

 

Ceny: 

- Oceněny budou 3 nejlepší fotografie z každé kategorie. 



- Úspěšní soutěžící budou pozváni na „Společenský večer FKHV ČR“, kde budou vyhlášeni 

prezidentem FKHV ČR. Vítězné fotografie budou vystaveny po dobu trvání plesu a také na 

stránkách FKHV ČR. 

 

 

Poučení k účasti: 

„Odesláním fotografie odesílatel uděluje Federaci klubů historických vozidel České republiky, IČ: 677 

99 507 (dále jen FKHV ČR), nevýhradní licenci v neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití této 

fotografie. FKHV ČR není povinna licenci využít a je oprávněna oprávnění tvořící součást licence 

převést zcela nebo zčásti na třetí osobu. Odesílatel současně vyslovuje souhlas s postoupením licence 

ze strany FKHV ČR na třetí osobu. Odesílatel prohlašuje, že je autorem fotografie a/nebo je oprávněn 

udělit FKHV CR veškerá práva dle tohoto prohlášení.“ 

 

  

Prohlášení Sportovní komise: 

Zaslané fotografie budou použity výhradně k neziskové činnosti a propagaci veteránského hnutí, jehož 

je organizace FKHV ČR v České republice garantem. 

 

 

 

Za sportovní komisi FKHV ČR  

Ing. Tomáš Barnet 

 

 


