FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
Fotoportál Fototime.sk Vás
pozýva k účasti v

X. ročníku

internetovej fotografickej súťaže

„Liptovský Hrádok vo fotografii 2021“.
Do súťaže sa môžu zapojiť amatéri aj profesionáli prostredníctvom www.Fototime.sk.

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho
okolí a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti.

Témy súťaže:
Súťažné témy:

Nesúťažná téma:

Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Téma A3: Arborétum Liptovský Hrádok
Téma N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery

Kalendár súťaže:
Otvorenie súťaže:
Uzávierka prijímania fotografií:
Porota:
Oznámenie výsledkov a odovzdanie cien:

Účastnícky poplatok:

14.04.2021, 08:30:00
12.09.2021, 23:59:59
do 26.09.2021
do 30.11.2021
Účastnícky poplatok sa nevyberá.

Ceny v súťaži:
Autori bez rozdielu veku:
Témy A1, A2, A3 – medaila a finančná cena v každej téme vo výške:

1. cena
2. cena
3. cena

50 Eur
40 Eur
30 Eur

Mladým fotoobjektívom (autori do 18 rokov vrátane):
Jedna cena spoločne za všetky súťažne témy – medaila a vecná cena
vo výške:

1. cena
40 Eur
2. cena
30 Eur
3. cena
20 Eur
Porota a usporiadateľ môže udeliť čestné uznania a ďalšie ceny resp. niektorú cenu neudeliť.

Generálny partner:

Jazyková škola WANAKA Liptovský Hrádok

V Liptovskom Hrádku 14.04.2021

Ing. Miroslav TREPÁČ v.r.
zakladateľ a riaditeľ súťaže
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Príloha č.1 - pravidlá súťaže
1. Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: WANAKA Education, s.r.o., Hurbanova 208/9, Liptovský Hrádok (ďalej aj
„Usporiadateľ“) v spolupráci so spoločnosťami: WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group, s.r.o. a Komunitnou nadáciou Liptov
(ďalej aj „Spolupracovník“).
2. Termín konania súťaže je od 14.04.2021, 08:30:00 do 12.09.2021, 23:59:59.
3. Súťaž je určená pre amatérov aj profesionálov.
4. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne päť fotografií.
5. Počet diel v nesúťažnej téme N1 nie je obmedzený.
6. Podmienkou účasti v súťažných témach A1, A2, A3 je doba vzniku fotografie v období od roku 2008 do
uzávierky fotosúťaže. V téme N1 môžete poslať fotografie z roku 2017 a staršie.
7. Digitálne alebo digitalizované fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu
www.Fototime.sk.
8. Do súťaže budú v témach A1, A2, A3, A4 zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú pomer
strán zaslaného súboru 3:2 resp. 4:3. Minimálne rozlíšenie 300 DPI, minimálna veľkosť 1.5MB a maximálna
veľkosť 8.0MB.. Pomer strán je obmedzený z dôvodu tlače fotografií na výstavu vo formáte A3.
9. V nesúťažnej téme N1 technické kritéria nemusia byť splnené.
10. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe:
meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, celá adresa a prehlásenie o veku.
Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie Usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich
zaslaním účastník v súlade s platnou legislatívou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rozsahu tejto súťaže Usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s
poskytnutím telefónneho čísla a e-mailu) a jeho ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím
poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a propagačných
materiáloch a na webových stránkach fototime.sk, Usporiadateľa a Spolupracovníkov. Pri spracúvaní osobných
údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR”), ktoré
upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame
prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných
noriem a štandardov bezpečnosti.
11. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografického diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi a Spolupracovníkovi
ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré im umožňujú bez dosahovania priameho obchodného prospechu vyhotoviť
rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať pri zachovaní autorských práv s menom autora.
12. Súťažné fotografie vyhodnotí porota. Porota pri hodnotení nebude vedieť mená autorov. Mená autorov
technický servis zverejní až po vyhodnotení.
13. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu. Rozhodnutie poroty je
nenapadnuteľné a právoplatné.
14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.Fototime.sk. Súťažiaci,
ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať
ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.
16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením
týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské
práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografii s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej
legislatívy nutné a pod. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej
osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové
a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby).
17. Definovanie miesta vzniku fotografie. V témach A1, A2, A3 a N1 je miesto vzniku Liptovský Hrádok a jeho blízke
okolie do 5 km.
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