
 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznych Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu Państwa. 

 
 

Pravidlá fotografickej súťaže na tému 
prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničných obcí organizovanej ako 

súčasťprojektu pod názvom „Podpora prírodného a kultúrneho 
dedičstva obcí Hlboké nad Váhom a Istebna“ 

 
 

 § 1 Všeobecné ustanovenia 
 
1. Organizátorom fotosúťaže je Obec Istebna 
    Istebna 1000, 43-470 Istebna, ďalej len „Organizátor”. 
 
2. Záštitu nad súťažou prevzala starostka obce Istebna Łucja Michałek. 
 
3. Cieľom súťaže je predstaviť fotografie o prírodnom a kultúrnom dedičstve prihraničných obcí 
Istebna v Poľsku a Hlboké nad Váhom na Slovensku.  
 
Víťazné fotografie budú súčasťou kalendára vydaného obcou Istebna a prezentované počas 
plenérovej fotografickej výstavy. 
 
4. Do súťaže sa môžu zapojiť len dospelé osoby. 
 
5. Zaslaním prác do súťaže sa akceptujú jej podmienky. 
 
6. Ceny budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Interreg V-A Poľsko-
Slovensko a z vlastných zdrojov obce Istebna. 
 
7. Súťaž je organizovaná v spolupráci s Partnerom projektu, obcou Hlboké nad Váhom.  
 
 
§ 2 Súťažné podmienky 
 
1. Súťažné fotografie majú priblížiť prírodné dedičstvo, historické budovy, stavby, architektúru, 
kultúrne zvyky a tradície dotknutých regiónov: 
- staré a vzácne stromy, chránené rastliny, flóru a faunu, úkazy neživej prírody (napr. skaly, skalné 
útvary), jedinečné prírodné javy v horskej krajine (snežné záveje a útvary, prudké dažde); 
- drevenú ľudovú architektúru so zachovanými ornamentmi, interiéry historických budov (kostoly, 
remeselnícke dielne, chalupy) kultúrne zvyky a tradície (tradičné svadby, pastierstvo, miešanie oviec, 
Mikuláše, regionálne jedlá) ako aj horskú krajinu a žánrové výjavy spojené s prácami na poli a v lese.   
 
2. Každý účastník môže zaslať najviac 3 fotografie. Vybrané budú tie fotografie, ktoré Organizátorovi 
umožnia ich tlač minimálne vo formáte A2, t.j. minimálna veľkosť fotografie musí byť 6 MB. 
 
3. Fotografie je treba zaslať na e-mailovú adresu konkurs-foto@istebna.eu. 
 
4. Práce je potrebné zaslať a označiť: 
Menom a priezviskom súťažiaceho, ktorý je zároveň vlastníkom autorských práv k fotografii, ďalej 
len „súťažiaci“. 
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Dve vety s opisom každej zaslanej fotografie. 
 
5. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť fotografie, ktoré nespĺňajú súťažné kritériá. 
 
6. Fotografie zaslané do súťaže budú zverejnené na facebookovom profile obce Istebna a následne 
hodnotené verejnosťou. Hodnotené budú podľa počtu kliknutí „Páči sa mi to“. Ocenené budú 
fotografie s najväčším počtom lajkov. Hlasovanie sa začne po ukončení termínu zasielania prác a 
trvať bude 7 kalendárnych dní.  
 
7. Cenami v súťaži sú elektronické zariadenia. 
 
§ 3 Harmonogram súťaže 
 
1. Termín odovzdania prác: od 21. júla do 4. augusta 2021. Rozhoduje dátum prijatia fotografií na e-
mailovej adrese konkurs-foto@istebna.eu. 
 
2. O prípadnom predĺžení súťaže rozhoduje Organizátor, ktorý zverejní tieto informácie na webovej 
stránke www.istebna.eu. 
   
3. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Organizátora www.istebna.eu. 
 
4. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas výstavy víťazných fotografií v Parku Paweła 
Stalmacha v Istebnej. O dátume odovzdávania cien bude Organizátor informovať po ukončení 
súťaže. 
 
 
§ 4 Súhlas tretích osôb 
 
1. Súťažiaci prehlasuje a potvrdzuje, že získal súhlas od ľudí, ktorí sú zverejnení na fotografiách 
prihlásených do súťaže, a to na dobu neurčitú, v neobmedzenom použití, vrátane ich verejného 
šírenia, a to v prípade, že zákon takýto súhlas vyžaduje v rámci realizácie aktivít na vzdelávacie, 
informačné, reklamné, propagačné a marketingové účely v pôsobnosti Organizátora. 
 
2. Súťažiaci prehlasuje, že fotografiami zaslanými do súťaže neporušil práva žiadnej z osôb, ktoré 
sú na fotografii zobrazené, zároveň neporušil žiadne osobnostné a majetkové práva. 
 
3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá 
autorské práva. V prípade porušenia práv tretích strán/osôb preberá plnú právnu zodpovednosť 
súťažiaci, ktorý fotografiu odoslal do súťaže. V rámci vyššie uvedených vyhlásení súťažiaci nesie 
plnú zodpovednosť za škody spôsobené Organizátorovi, a to najmä priame škody, súdne trovy, 
náklady na právnu pomoc poskytnutú na ochranu právnych záujmov Organizátora. Vyššie uvedené 
nezbavuje súťažiaceho povinnosti spolupracovať s Organizátorom za účelom efektívnej obhajoby 
proti nárokom týchto tretích strán týkajúcich sa porušenia ich práv na zobrazenie.  
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§ 5 Osobné údaje 
 
1. Prevádzkovateľom osobných údajov súťažiacich je obec Istebna so sídlom Istebna 1000, 43-470 
Istebna.  
 
2. Osobné údaje súťažiacich vo forme meno a priezvisko autora fotografií, e-mailová adresa, budú 
spracovávané Organizátorom a subjektmi konajúcimi v jeho mene iba v súvislosti s realizáciou 
súťaže, za účelom komunikácie so súťažiacimi, odovzdania cien a na účely podávania správ a 
zúčtovania programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020.  
 
3. Osobné údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a súťažiaci majú právo na prístup, opravu 
a vymazanie svojich údajov.  
 
4. V prípade získania ocenenia alebo vyznamenania budú osobné údaje spracované na propagačné 
a marketingové účely.  
 
5. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané počas obdobia trvania súťaže a potom archivované 
za účelom vysporiadania programu Interreg V-A Polska-Slovakia 2014-2020, až do konca doby trva-
nia projektu. 
 
6. Súťažiacii majú v prípade nesprávneho a nezákonného spracúvania osobných údajov správcom 
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.  
 
7. Údaje súťažiacich nebudú dávané a prenášané do tretích krajín (mimo Európskeho hospo-
dárskeho priestoru). 
 
8. Kontakt s Inšpektorom pre ochranu údajov je možný na adrese - iod@istebna.eu. 
 
Vyššie uvedené informácie sú naplnením informačnej povinnosti podľa čl. 13 sek. 1 a ods. 2 naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, označované aj ako GDPR). 
 
 
§ 6 Autorské práva 
 
1. Súťažiaci:  
a. prehlasuje, že je výlučným autorom fotografií v zmysle Zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon 
a má plné autorské práva na poskytnuté fotografie; 
b. prehlasuje, že poskytnuté fotografie nie sú zaťažené žiadnymi právami alebo nárokmi tretích strán; 
c. prehlasuje, že ihneď po odovzdaní fotografií Organizátorovi, udeľuje Organizátorovi bezodplatnú, 
exkluzívnu, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie fotografií pre účely vrátane:  
- použitie na hlasovanie na Facebooku,  
- použitie na publikovanie na sociálnych sieťach Organizátora a iných, 
- vydanie kalendára s fotografiami, 
- výstavu forografií, 
- v zmysle propagácie projektu vrátane: publikácií, webových stránok, projektových aktivít a ďalších.  
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d. oprávňuje Organizátora udeľovať ďalšie licencie a prevádzať licenčné práva / predaj / na tretie 
strany; 
e. oprávňuje Organizátora rozhodnúť o prvom zverejnení fotografií pre verejnosť. Práce prihlásené 
do súťaže budú použité najmä na realizáciu súťaže (hlasovanie divákov na Facebooku), usporiada-
nie výstavy v Parku P. Stalmacha a na ďalšie propagačné výstupy programu (sociálne siete, ka-
lendár, brožúry, letáky, webové stránky atď.); 
f. prehlasuje, že osobné a majetkové autorské práva k fotografiám patria súťažiacemu.  
 
2. Použitie fotografií na základe vyššie uvedenej licencie bude rešpektovať osobné práva autorov 
vrátane práva na autorstvo k dielam prihláseným do súťaže. 
 
§ 7 Záverečné ustanovenia 
 
1. Pravidlá súťaže sú dostupné v sídle Organizátora a na webovej stránke www.istebna.eu. 
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 
3. Vo veciach, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú, sa použijú ustanovenia občianskeho zákonníka. 
4. Prípadné spory vyplývajúce z plnenia záväzkov súvisiacich s touto súťažou bude riešiť príslušný 
súd Organizátora.  
5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo ju nedokončiť. 
6. V prípade sporov týkajúcich sa výkladu pravidiel rozhoduje Organizátor. 
7. Účasť v súťaži sa rovná vyhláseniu, že predložené práce boli vyrobené odosielateľom a nepo-
rušujú autorské práva tretích strán a ich obsah neporušuje osobné práva ani iné zákonom chránené 
práva. 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      


