Štatút súťaže
Fotosúťaž festivalu Cestou necestou
Vyhlasovateľom súťaže je Občianske združenie Cestou necestou so sídlom Raková 18, 900 91 Limbach, IČO: 42270880 (ďalej len
„vyhlasovateľ”) zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR.
Podmienky fotografickej súťaže s názvom Fotosúťaž festivalu Cestou necestou (ďalej len „súťaž”) sú takéto:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, bez ohľadu na

15. Všetky fotografie vybrané do užšieho výberu budú prezentované

národnosť, ktorý dosiahol k 5.9.2014 vek najmenej 18 rokov
(ďalej len „autor”). Zamestnanci Vyhlasovateľa sú zo súťaže
vylúčení.
2. Téma súťaže znie „Zaostrené na krajiny V4”.
3. Jeden súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 fotografií,
na ktoré má neobmedzené autorské práva.
4. Autor bude zaradený do súťaže po zaslaní fotografie/fotografií
na e-mailovú adresu fotosutaz@cestounecestou.sk a vyplnení
online prihlasovacieho formulára. Uzávierka súťaže je
24.10.2014.
5. Do súťaže budú zaradené iba fotografie, ktoré budú spĺňať
nasledovné požiadavky:
a. Autor musí vlastniť všetky súťažné fotografie v
dostatočnom rozlíšení (minimálne 3500px x 2300px), aby
mohli byť v prípade postupu do užšieho výberu zväčšené
na rozmer 60cm x 40cm. Zaslať ich môžu aj v nižšom
rozlíšení.
b. Ako dátový formát sa pripúšťa .jpg.
c. Fotografie musia byť zasielané s názvom v tvare „poradové
číslo_priezvisko autora_meno autora”
6. Fotografie môžu byť farebné alebo čiernobiele. Povolené sú aj
počítačové úpravy farby, jasu, ostrosti a rezu.
7. Fotografie môžu byť vytvorené ľubovoľnou fotografickou
technikou.
8. Fotografie, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto
pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie,
ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu,
náboženské či politické cítenie alebo fotografie, ktoré nie sú
v súlade s platnými zákonmi.
10. Hodnotenie súťažných fotografií bude prebiehať v dvoch kolách.
V obidvoch kolách bude hodnotiť porota, ktorú určí Vyhlasovateľ.
V prvom kole sa budú hodnotiť všetky prihlásené fotografie. Do
druhého kola (užšieho výberu) porota vyberie 15 najlepších
fotografií. V druhom kole porota vyhodnotí fotografie a vyberie
1 víťaza fotografickej súťaže, najneskôr tak urobí do 29.10.2014.
11. Rozhodnutie poroty týkajúce sa vyhodnotenia fotografií
je neodvolateľné.
12. V rámci súťaže bude prebiehať aj hlasovanie o najlepšiu
fotografiu
na
oficiálnej
Facebook
stránke
www.facebook.com/festivalcestounecestou.
Všetky
súťažné
fotografie budú na tejto stránke uverejnené najneskôr
do 25.10.2014. Víťazom tohto hlasovania bude autor fotografie
s najväčším počtom označení „Páči sa mi to“. Hlasovanie bude
trvať do 31.10.2014.
13. Mená osôb, ktoré získali ocenenia budú dostupné na webovej
stránke www.cestounecestou.sk a na Facebook stránke
www.facebook.com/festivalcestounecestou najneskôr 9.11.2014.
14. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny
nemožno neudeliť, rozdeliť, nahradiť ani vyhlásiť za neplatné.
Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.

verejnosti v priestoroch Domu kultúry Ružinov v dňoch
7.-8.11.2014, kedy bude v týchto priestoroch prebiehať festival
Cestou necestou.
16. Vyhlasovateľ vlastní autorské práva k súťažným fotografiám
v rozsahu, ktorý mu umožňuje vystavovať, publikovať a ďalej
nakladať so súťažnými fotografiami výhradne v rámci propagácie
súťaže, a to hlavne na webovej stránke www.cestounecestou.sk
a Facebook stránke www.facebook.com/festivalcestounecestou,
taktiež vo všetkých médiách doma i v zahraničí. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo poskytnúť fotografie vybrané do druhého kola,
do dobrovoľnej dražby alebo iným spôsobom tieto fotografie
poskytnúť na dobročinné účely.
17. Akékoľvek ďalšie využite súťažných fotografií musí byť
predmetom samostatného rokovania s autormi.
18. Autor víťaznej fotografie je povinný udeliť Vyhlasovateľovi súhlas
s vyhotovením a zverejnením obrazových a zvukových záznamov
a mena
výhercu
prostredníctvom
masovokomunikačných
prostriedkov podľa potreby.
19. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku
hodnotenia
telefonicky
a/alebo
e-mailom
uvedeným
v prihlasovacom formuláre. Títo súťažiaci budú povinní dostaviť
sa dňa 8.11.2014 do DK Ružinov v Bratislave na vyhlasovanie
víťazov súťaže a odovzdávanie cien a preukázať sa dokladom
identity. Ak sa súťažiaci, ktorí získali cenu nedostavia,
Vyhlasovateľ ich telefonicky a/alebo e-mailom bude kontaktovať
a určí náhradné miesto a termín odovzdania ceny.
20. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t.j. aj počas súťaže, zmeniť
tento štatút. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t.j. aj počas
súťaže odvolať súťaž alebo výstavu fotografií. Na účinnú zmenu
štatútu alebo odvolanie súťaže/výstavy, je Vyhlasovateľ povinný
sprístupniť verejnosti všetky zmeny a dôvod zmeny, a to na
internetovej stránke www.cestounecestou.sk a Facebook stránke
www.facebook.com/festivalcestounecestou.
21. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom
verejného vyhlásenia súťaže
22. Počas konania súťaže, Vyhlasovateľ zabezpečuje ochranu
osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych
predpisov.
23. Súťažiaci vyjadrujú bezvýhradný súhlas so záväznosťou tohto
štatútu, a to odoslaním online prihlasovacieho formulára.
24. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú alebo vyplývajú
z tejto súťaže, budú tieto riešené rozhodnutím Vyhlasovateľa
súťaže.
25. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce
tretím osobám, spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany
súťažiacich.

