Propozície súťaže:
Všeobecné podmienky
Tieto podmienky ustanovujú pravidlá účasti vo verejnej neanonymnej fotosúťaži Dubnica
tvojím objektívom (ďalej len súťaž), zároveň popisujú práva a povinnosti súťažiacich, rovnako
i práva a povinnosti vyhlasovateľa súťaže. Podmienky obsahujú aj informácie týkajúce sa doby
trvania súťaže, podmienky zaradenia do súťaže, kritériá fotografie či informácie o výbere
víťaznej fotografie a odmene.
Vyhlasovateľ súťaže a termín jej vyhlásenia
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len
vyhlasovateľ) vyhlásilo súťaž v úvode mája 2020.
Základné ustanovenia
Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski aj profesionálni fotografi (ďalej len účastníci) všetkých
vekových kategórií s trvalým pobytom na území mesta Dubnica nad Váhom. Účastníkom
súťaže sa stáva osoba, ktorá splní kritériá súťaže a do 30. júna 2020 doručí maximálne dve
fotografie pre každú z kategórií.
Podmienky zaradenia do súťaže a súťažné kategórie
Súťaž prebieha v troch kategóriách:
1. príroda Dubnice
2. architektúra Dubnice
3. život v meste
Do každej z kategórií môže účastník prihlásiť maximálne dve fotografie. Na fotografiách musí
byť jasne identifikovateľná téma. Pokiaľ fotografia nebude obsahovať jasne rozpoznateľné časti
mesta či jej typické fragmenty, takáto fotografia bude zo súťaže vylúčená.
Fotografia prihlásená do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
Fotografia nesmie obsahovať vodoznak ani žiaden iný text či znak vnorený do fotografie.
Autor fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany,
a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky a námietky súvisiace
s použitím fotografií.

Fotografia nesmie poškodzovať dobré meno vyhlasovateľa, hanobiť rasu, národ, vierovyznanie,
nesmie vzbudzovať morálne pohoršenie či propagovať násilie a vulgarizmus. Vyhotovená
fotografia rovnako nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, nesmie byť
urážlivá a nesmie obsahovať erotický prvok či politický podtext.
Kritériá fotografie a jej doručenie
Fotografie účastníci doručia dvoma spôsobmi:
-

v tlačenej podobe (odporúčame napr. fotopapier alebo kriedový papier, nie kancelársky
papier) vo formáte A4 v maximálnom rozlíšení na adresu:
Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom,
(obálka musí byť označená nápisom FOTOSÚŤAŽ)

-

a elektronicky na adresu: fotosutaz@dubnica.eu
(v predmete správy je potrebné uviesť FOTOSÚŤAŽ)

Spolu s fotografiou musí účastník uviesť názov fotografie, svoje meno, adresu, vek
a telefonický kontakt. Odoslaním fotografie dáva účastník vyhlasovateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas na použitie fotografie pre marketingové alebo iné
účely vyhlasovateľa.
Porota a hodnotenie fotografií
Všetky doručené fotografie, ktoré splnia podmienky súťaže, bude hodnotiť porota zložená zo
zástupcov z radov mesta, mestského úradu a mestských organizácií. Porota sa stretne v úvode
mesiaca júl a zo všetkých prihlásených fotografií, ktoré splnili potrebné náležitosti, vyberie pre
každú z kategórií desiatich favoritov. O víťazoch kategórií (1. miesto, 2. miesto a 3. miesto)
rozhodne verejnosť na podujatí BABYLON ART PARK JBM prostredníctvom hlasovacieho
systému, ktorý bude bližšie predstavený na samotnom podujatí.
Odmena
Absolútni víťazi fotografií všetkých troch kategórií získajú hodnotné ceny. Autori fotografií,
ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, budú odmenení vecnými cenami.

Ďalšie miesta nebudú hodnotené. Ceny budú víťazom súťaže odovzdané do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien
neudeliť.
Záverečné ustanovenia
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov účastník zaslaním
fotografií dobrovoľne udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účel
realizácie súťaže Dubnica tvojím objektívom. Tento súhlas uchovávania osobných údajov platí
do doby ukončenia (vyhodnotenia) súťaže. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania
osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to
osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov.
Každý účastník svojím prihlásením do súťaže dáva vyhlasovateľovi súťaže právo použiť
fotografie s uvedením autora aj po skončení súťaže na propagáciu a marketingové účely.
Fotosúťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky v týchto pravidlách.
Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridaných fotografií, že neporušil práva osôb, ktoré sú na
fotografiách zachytené alebo koho osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať.
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené
porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napr. prihlásenie fotografie, na ktorú
súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj
právo súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a
poskytnutia náhrady. Vyhlasovateľ si rovnako vyhradzuje právo s konečnou platnosťou
rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
Zapojením sa do tejto súťaže súťažiaci súhlasí s propozíciami súťaže.

