
Štatút fotosúťaže „Rozmanitosť v Európe“ pre rok 2017 

Propozície k fotosúťaži „Rozmanitosť v Európe“ 
 
 
 A. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
 
Článok 1 
 
Vyhlasovateľom a organizátorom fotosúťaže „Rozmanitosť v Európe“ je Informačné 
centrum Europe Direct Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova, 1408/56, 905 25 
Senica, Slovenská republika (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže určuje 
súťažný poriadok, program a koordináciu súťaže a zabezpečuje vyhlásenie 
výsledkov súťaže. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže. 
 
 
 B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 
 
Článok 2 
 
Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica vyhlasuje fotosúťaž na tému 
„Rozmanitosť v Európe“, pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus.  
Ide o program, ktorý patrí k najúspešnejším aktivitám EÚ.  Tridsať rokov mobility v 
rámci programu Erasmus (dnes Erasmus+) umožnilo tisíckam mladých ľudí 
vycestovať do inej európskej krajiny na účely štúdia, odbornej prípravy alebo 
dobrovoľníctva. Dnes môžu Európania voľne prekračovať hranice a zisťovať viac o 
postojoch tých ostatných, vymieňať si skúsenosti a nápady, zdieľať hodnoty a 
začínať spoločné projekty. Naše rozdielne kultúry, krajiny kde žijeme, zvyky, tradície 
a rozdielne jazyky, ktoré používame. A v tom je aj podstata našej rozmanitosti v 
Európe, ktorá je aj hlavnou témou fotosúťaže pre rok 2017.  
 
 
C. PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽE 
 
Článok 3 
 
Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20 x 30 cm treba zaslať poštou na 
adresu: Informačné centrum Europe Direct Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 
Senica, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Senica na  
Mestský úrad v Senici spolu s digitálnou kópiu fotografie. Uzávierka prijímania 
súťažných fotografií je 31. október 2017.  
 
Článok 4 
 
Fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá udelí hlavnú cenu a ďalšie ceny 
autorom  najúspešnejších snímok. ČB a farebne spracované fotografie sa budú 
hodnotiť nediferencovane. Dôraz bude kladený na obsahovú stránku témy, uhol, 
kompozíciu, osvetlenie, technickú kvalitu ako aj na estetickú a umeleckú pôsobivosť 
snímky. Po skončení súťaže sa uskutoční výstava súťažných fotografií spojená s 
ocenením najlepších fotografií. Ocenených autorov budeme kontaktovať poštou, 
telefonicky alebo e-mailom.  
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Porotu, ktorá bude hodnotiť súťažné fotografie súťaže menuje vyhlasovateľ súťaže. 
Porota sa pri svojej práci riadi štatútom súťaže, ktorý vypracuje organizátor súťaže.  
Rozhodnutia poroty sú konečné. Voči rozhodnutiam poroty nie je možné podať 
odvolanie ani využiť iný opravný prostriedok. 
 
 
Článok 5 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže 
budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo 
príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi. Príspevky, ktoré nesplnia 
podmienky, nebudú do súťaže zaradené. Každý účastník je zodpovedný za obsah 
fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.  
 
 
D. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 
Článok 6 
 
Formát fotografií: min. 20 x 30 cm alebo väčšie v tlačenej forme na fotopapieri a aj 
v digitálnej forme na CD, či zaslané cez internetové uložisko s  min. rozlíšením 
300dpi, min. 2048 x1 536 px.  
 
                                           
Jednotlivec sa môže zapojiť najviac so 6-timi autorskými fotografiami. 
K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku do súťaže. / viď. príloha 

 
 

Zadná strana každej fotografie musí obsahovať tieto údaje:  
          - meno  a priezvisko  
          - názov snímky  
 
                                          
Všetky fotografie musia byť pôvodné, zaslané autorom fotografie alebo ním 
poverenou osobou. 
 
 
Článok 7  
 
Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu súťažných fotografií. Avšak na vlastnú 
žiadosť po skončení výstavy si súťažné fotografie môže každý súťažiaci vyzdvihnúť 
v Informačnom centre Europe Direct Senica do 3 mesiacov od ukončenia výstavy. 
Súťažné fotografie poštou neposielame. Organizátor nenesie zodpovednosť za 
prípadné poškodenie fotografií, ktoré mohli vzniknúť pri manipuláciou s nimi. 
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Článok 8 
 
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené, oneskorené, chybne 
adresované, poškodené alebo nedoručené fotografie, či už kvôli technickým 
problémom postihujúcim elektronickú komunikáciu alebo iným problémom. 
 
 
Článok 9 
 
Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj úplný a bezpodmienečný súhlas so 
štatútom súťaže a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať. Organizátor si 
vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo 
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a 
poskytnutia náhrady. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou 
rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. 
 
 
 
E. Ceny v súťaži 
 
Článok 10 
 
Hlavná cena je digitálny zrkadlový fotoaparát. Organizátor poskytne vecné ceny 
všetkým súťažiacim, ktorých fotografie budú vyhodnotené ako ocenené. Preplatenie 
hodnoty cien v hotovosti nie je možné. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo vybrať alternatívneho víťaza v prípade, že sa 
preukáže, že účastník a víťaz sa dopustil podvádzania v akejkoľvek forme, alebo 
akýmkoľvek spôsobom porušil niektorú z podmienok uvedených v tomto štatúte.  
Výhercovia budú požiadaní o poskytnutie písomného potvrdenia o prijatí všetkých 
podmienok súťaže a podpísanie samostatného formulára o prebratí cien za výhru v 
súťaži stanoveného organizátorom. 
 
Článok 11 
 
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v 
súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel 
nahradiť inou odmenou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť 
podmienky odovzdania odmeny. 
 
Článok 12 
 
Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne 
plniť v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek 
ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek 
iné plnenia zo strany organizátora, než na plnenia uvedené v týchto pravidlách. 
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F. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 
Článok 13 
 
Vyhlásenie súťaže: 2. 8. 2017 
 
Uzávierka súťaže: 31. 10. 2017 
 
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže: 6. 11. 2017 
 
Predpokladaný dátum konania vernisáže a odovzdanie cien víťazom: 15. 11. 2017 
 
 
 
G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Článok 14 
 
Každý účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže akceptuje tieto                                          
propozície súťaže. Akékoľvek námietky voči priebehu súťaže je možné podať 
písomne na adresu organizátora. Tieto však nemajú odkladný účinok na priebeh a 
hodnotenie súťaže.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu súťažných fotografií. Organizátor si 
vyhradzuje právo pri propagácií podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie 
bez nároku autora na honorár. Organizátor nezodpovedá za porušenie autorských 
práv, ku ktorému by došlo zaslaním nepôvodných príspevkov zo strany účastníka 
súťaže. Každý účastník svojim prihlásením dáva vyhlasovateľom súťaže právo použiť 
fotografie aj po skončení súťaže na propagáciu centra. 
 
 
Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely 
realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných 
údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, 
bezplatne, písomne, formou listu doručeného príslušnému oprávnenému subjektu 
odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie účastníka zo 
súťaže). Odvolanie súhlasu voči jednému z oprávnených subjektov nemá vplyv na 
trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Oprávnené subjekty smú osobné údaje 
účastníka spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník má vo vzťahu k jeho 
spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o 
ochrane osobných údajov. Osobné údaje účastníka je možné bezplatne zverejniť v 
hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných 
materiáloch organizátora, s čím účastník zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. 
Osobné údaje účastníka môžu oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom 
iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník 
organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich 
charakter osobného údaju.  
 
Zapojením sa do súťaže dáva účastník organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je 
oprávnený okrem iného, najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a 
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vyhodnotenia, bezplatne použiť meno, priezvisko a ďalšie zložky osobnostných práv 
a práv duševného vlastníctva účastníka, ktoré môžu vzniknúť z účasti v tejto súťaži, 
Štatút súťaže „Fotosúťaž – „Rozmanitosť v Európe“ pre rok 2017 najmä ich v 
akejkoľvek forme bezplatne uverejňovať, šíriť a verejne zobrazovať v hromadných 
informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch 
organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže 
ako aj po jej skončení.  
 
Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby 
sa zapojili do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v 
akejkoľvek forme za tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať, 
okrem iného, ich mená, informácie o škole, fotografie z odovzdávania cien ako aj 
súťažné fotografie. Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité 
výhradne v súvislosti s touto súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou 
pre účely súťaže (vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).  
 
Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s jeho účasťou v 
súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích 
osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov 
upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov ako aj 
ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním 
porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný. 
 
 
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. 
 
V prípade rozporu medzi štatútom súťaže alebo ich časťami uvedenými na 
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom 
tohto štatútu, platí znenie tohto štatútu. 
 
 
 
 
 
V Senici, dňa 2. 8. 2017 
 
 
 
 
 
 
 


