Štatút fotografickej súťaže
HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI
Tento dokument upravuje záväzné pravidlá a podmienky fotografickej súťaže Horná Nitra mojimi
očami (ďalej len ako „súťaž) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené pravidlá súťaže (ďalej len
ako "štatút").
I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza, so sídlom M. Hodžu 16/1,
971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 42373590 (ďalej len ako "Vyhlasovateľ").

II. Účel a predmet súťaže
1. Súťaž motivuje širokú verejnosť k spoznávaniu života našich predkov, histórie, pamiatok a
prírodných krás v regióne hornej Nitry a poskytuje fotografom príležitosť pre získavanie a
výmenu skúseností, prezentáciu fotografickej tvorby a jej následné porovnávanie. Zároveň
sa vo významnej miere podieľa na dokumentácii regiónu hornej Nitry.
2. Súťaž vyhlási Vyhlasovateľ aj na sociálnej sieti Facebook, a to formou príspevku alebo
statusu na stránke ´Horná Nitra mojimi očami´. Následne (po uzávierke súťaže) tu budú
uverejnené všetky postúpené súťažiace fotografie, z ktorých si verejnosť bude môcť vybrať
svojho favorita - kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“.

III. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 1.12. 2018 do 31.3. 2019 (ďalej len "obdobie trvania súťaže"). Najneskôr do dňa
31.3. 2019 vrátane je možné zapojiť sa do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Súťažiaci môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú
fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi a súhlasom so súťažnými podmienkami
(ďalej aj ako „súťažiaci“).
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Vyhlasovateľovi súťaže a blízke osoby
a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v §
116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
V. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže ak v čase jej trvania pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu
spolu so všetkými potrebnými údajmi a súhlasom so súťažnými podmienkami.
2. Súťažné fotografie musia byť zhotovené na území hornej Nitry, to znamená v okresoch
Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.
3. Súťaží sa v troch súťažných kategóriách:

I. Ľudové zvyky a tradície
II. Historické pamiatky a ľudová architektúra
III. Príroda
4. Do súťaže môže súťažiaci prihlásiť najviac 3 fotografie v každej kategórii (spolu 9
fotografií).
5. Fotografie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: mojimiocami@gmail.com
6. So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje:
•

súhlas so súťažnými podmienkami

•

číslo súťažnej kategórie

•

názov fotografie

•

miesto,kde bola fotografia zhotovená

•

rok zhotovenia fotografie

•

meno a priezvisko

•

adresa

•

e-mail

•

telefonický kontakt

7. Povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy
fotografií.
8. Minimálna veľkosť fotografie: 2048 x 1536.
9. Fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú
zaradené do súťaže.
10. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je
zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
11. Zo súťaže je vylúčený aj súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu
súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani
nemohol zúčastniť na súťaži.
12. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky
účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
13. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči
nemu nemá žiadne záväzky.
Odporúčania k súťažným témam
1. Ľudové zvyky a tradície
Tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, poľnohospodárske práce, driapačky peria, folklór,
výrobcovia náradia - metly, hrable, košíky z prútia alebo slamy, medovnikári, keramikári, včelári,
ovocinári, chovatelia atď.
2. Historické pamiatky a ľudová architektúra
Hrady, zámky, kaštiele, kúrie, kostoly, kaplnky, božie muky, kríže, piety, cintoríny, ľudová

architektúra, vodné mlyny atď.
3. Príroda
Chránená krajinná oblasť Ponitrie (zasahuje do okresov Prievidza a Partizánske)
Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy (zasahuje do okresu Prievidza)
Národná prírodná rezervácia Rokoš (zasahuje do okresov Bánovce nad Bebravou a Prievidza)
VI. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
1. Prihlásené fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude pozostávať z
profesionálnych fotografov a odborníka na cestovný ruch. Členovia poroty rozhodnú o
prvých troch miestach v každej súťažnej kategórii.
2. Zároveň bude prebiehať aj hlasovanie na Facebook stránke súťaže, kde budú zverejnené
všetky fotografie, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky. Autor fotografie, ktorá získa počas
oficiálne spusteného hlasovania najväčší počet hlasov (kliknutí na „páči sa mi to“), sa stane
víťazom hlasovania verejnosti.
3. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenom s
vernisážou výstavy najlepších fotografií prihlásených do súťaže. O presnom termíne budú
súťažiaci včas informovaní.
4. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetných výhier.
5. Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať, alebo požadovať jej vrátenie
v prípade ak zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na
odovzdanie výhry, alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
VII. Výhry (ceny)
1. Hlavnou výhrou v súťaži (pre víťaza každej kategórie) je pobyt na dve noci pre dve osoby
na Salaši Kľak. Víťazi druhých a tretích miest získajú poukazy na zhotovenie fotoproduktov,
knižné ceny a iné.
2. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.
3. Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie.
Výhra je neprenosná.
4. Na výhru v súťaži nevzniká súťažiacemu právny nárok a nie je možné vymáhať ju.
5. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z prijímov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZDP"). Výhry, ktorých
hodnota nepresahuje výšku 350 Eur, sú v súlade so ZDP oslobodené od dane z prijímov.
VIII. Licencia, autorské a osobnostné práva
1. Súťažiaci zaslaním fotografie a prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že:
a) je autorom príspevku (akejkoľvek fotografie, ktorou sa zapojil do súťaže), vytvoril ho
samostatne a je výlučným držiteľom autorského práva k príspevku bez akéhokoľvek
obmedzenia, vrátane všetkých výlučných práv osobnostných a výlučných práv majetkových.
Súťažiaci ďalej vyhlasuje, že mu bol udelený bezpodmienečný súhlas osôb, ktoré sú v
príspevku vyobrazené, prípadne iným spôsobom zachytené tak, že je možné ich podľa tohto

príspevku identifikovať, s jeho zverejnením a nie je si vedomý, že by tretia osoba bránila
alebo spochybňovala uverejnenie príspevku;
b) udeľuje Vyhlasovateľovi bezodplatne súhlas na všetky spôsoby použitia súťažných
fotografií v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“), a
to v neobmedzenom rozsahu, vrátane práva spojiť príspevok s iným dielom alebo ho zaradiť
do diela súborného a prezentovať ho na verejnosti či publikovať na webových stránkach.
Súhlas nie je nijako územne, alebo časovo obmedzený a nie je obmedzený čo do
množstvového rozsahu.
c) všetky nároky tretích osôb vyplývajúce z vytvorenia a použitia príspevku boli ku dňu
odovzdania fotografie uspokojené;
d) zverejnením príspevku Vyhlasovateľom a jeho ďalším použitím nevznikne organizátorovi
žiadny záväzok voči tretím osobám, nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva
či oprávnené záujmy tretích osôb, najmä právo na ochranu osobnosti či dobrej povesti
tretích osôb;
2. Vyhlasovateľ prijíma udelené oprávnenie vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie
uvedených podmienok.
3. V prípade, že sa vyššie uvedené vyhlásenie súťažiaceho ukáže v ktorejkoľvek svojej časti
nepravdivé, súťažiaci je povinný Vyhlasovateľovi uhradiť vzniknutú škodu, vrátane
všetkých ďalších nákladov Vyhlasovateľa vynaložených pri vymáhaní jeho práv.
IX. Ochrana osobných údajov
1. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva
usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z.z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Osobné údaje sa spracovávajú maximálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail,
telefonický kontakt. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom účasti v
súťaži. Osobné údaje získava Vyhlasovateľ priamo od dotknutej osoby. Vyhlasovateľ je
oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje súťažiacich po dobu trvania súťaže, ako i po
jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä doručenia
predmetnej výhry. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a
forme , ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné
na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Vyhlasovateľ zabezpečí bez
zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie, alebo anonymizovanie) získaných osobných
údajov v zmysle nariadenia a zákona.
4. Osobné údaje, ktoré Vyhlasovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej
krajiny/mimo EÚ.
5. Riadne a zákonné spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je pre Vyhlasovateľa
dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri
spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u Vyhlasovateľa nasledujúce
práva:
a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
c) právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,

d) právo na vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
g) právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
h) právo kedykoľvek odvolať súhlas.
Uplatňovať svoje práva a klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov možno na základe
žiadosti zaslanej priamo Vyhlasovateľovi e-mailom na: mojimiocami@gmail.com.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u Vyhlasovateľa je nezákonné,
má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
statny.dozor@pdp.gov.sk).
X. Záverečné ustanovenia
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo súťaž odvolať, prerušiť,
odložiť či ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny, a to najmä v prípade, že
by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní Vyhlasovateľ na svojej
webovej stránke a na Facebookovej stránke súťaže.
4. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným, alebo
iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo
všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto
štatútu.
5. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré
vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko Vyhlasovateľa.
6. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži.
7. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné
v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej
povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.
Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
8. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená
Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
-------------------------Vyhlasovateľ súťaže
Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza
Ing. Peter Titka, predseda

V Prievidzi, dňa 1. decembra 2018

