
Štatút fotosúťaže

Názov:
ZIMA SA NÁM TRBLIECE

Vyhlasovateľ: Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) 

Termín: Zasielanie fotografií od 21.12.2018 do 20.1.2019
   Zasadnutie poroty 21.1.2019
   Hlasovanie od 22.1.2019 do 22.2.2019
   Vyhodnotenie 25.2.2019

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže  je  podpora  umenia  a   činnosti  fotografov,  profesionálov i   laikov a   iniciovanie 
spolupráce vyhlasovateľa a  miestnych fotografov pri  prezentácii  turisticky atraktívnych lokalít  
v  Trenčianskom  kraji.  Fotky,  ktoré  budú  zachytávať  krásy  trenčianskeho  regiónu  –  prírodu, 
kultúrne pamiatky, zábery z pútavých podujatí a zaujímavé momentky, budú zaradené do súťaže.  
Súťažné  fotografie  budú  zverejnené  vo  fotogalérii  na  oficiálnom  web  sídle  vyhlasovateľa 
www.trencinregion.sk/fotosutaz-zima2018,  ako  aj  na  Facebook  fanpage  www.facebook.com/
trencinregion/ a budú využívané na ďalšiu prezentáciu turistických zaujímavostí kraja.

Súťaž je bez územného obmedzenia bydliska súťažiacich  a nemá vekové kategórie.

Pravidlá fotosúťaže

I. Časový priebeh súťaže 

a) Vyhlásenie súťaže: 21.12.2018 
b) Zber fotografií: 21.12.2018 – 20.1.2019
c) Zasadnutie poroty 21.1.2019
d) Hlasovanie verejnosti: 22.1.2019 – 22.2.2019
e) Vyhlásenie výsledkov: 25. 2. 2019
f) Zverejnenie víťazných fotografií na www.trencinregion.sk/fotosutaz-zima2018 

a www.facebook.com/trencinregion/ a v dvojmesačníku Trenčín región 
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Podmienky súťaže 

1. Zverejňovanie fotografií: 

Súťažiaci budú nahrávať fotografie na oficiálne web sídlo vyhlasovateľa www.trencinregion.sk/
fotosutaz-zima2018 v termíne do 20.1.2019.

2. Technické podmienky: 
Formát: 
Fotografie v elektronickej forme s minimálnou veľkosťou 6 Mpx
Identifikačné údaje: 
Meno a priezvisko, dátum vyhotovenia fotografie, názov fotografie – názov lokality a/
alebo názov podujatia. 

III. Pravidlá súťaže:

1. Do  fotosúťaže  sa  môže  zapojiť  každá  fyzická  osoba,  ktorá  doručí  minimálne  jednu 
súťažnú fotografiu v stanovenom termíne a to prostredníctvom prihlasovacieho formulára, 
kde vyplní všetky povinné polia. Prihlasovací formulár sa účastníkovi objaví na stránke 
súťaže.

2. Každý  účastník  môže  prihlásiť  do  súťaže  neobmedzené  množstvo  fotografií,  výherná 
fotografia však môže byť iba jedna z nich. 

3. Hlasovať  môže  každý  návštevník  webovej  stránky  www.trencinregion.sk/fotosutaz-
zima2018 maximálne 1x za celý čas súťaže.

4. Každý  hlasujúci  je  tiež  zapojený  do  súťaže  o   hodnotné  ceny  od  sponzorov 
a vyhlasovateľov súťaže. Na to, aby bol zaradený do súťaže, je potrebné zadať svoju e-
mailovú adresu, na ktorej bude v prípade výhry kontaktovaný. 

5. Súťažiaci prehlasuje, že: 
a)  je autorom prihlásenej fotografie a fotografia je pôvodná, disponuje všetkými právami 
k tejto fotografii, 
b)  má  vyrovnané  všetky  práva  s  osobami,  ktoré  sú  na  fotografii  zobrazené,  vrátane 
povolenia  poskytnúť  takúto  fotografiu  do  súťaže  a   zverejniť  ju  na  portáloch 
www.trencinregion.sk/fotosutaz-zima2018,  www.facebook.com/trencinregion/ 
a   v   dvojmesačníku  Trenčín  región,  prípadne  v  propagačných  materiáloch  vydaných 
vyhlasovateľom súťaže.

3. Účastník fotosúťaže súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže môže fotografie vystavovať a 
uverejňovať za účelom propagácie Trenčianskeho kraja všetkými zákonom dovolenými 
spôsobmi, bez nároku na honorár, pričom pri ich použití bude v zmysle zákona uvádzať 
meno autora fotografie. 

IV. Fotografie 
1. Každá z fotografií podlieha schváleniu vyhlasovateľa súťaže. 
2. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré: 

a) žiadnym spôsobom nesúvisia s témou tejto fotografickej súťaže, 

%22http://
%22http://
%22http://
%22http://
%22http://
%22http://


b) autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko, 
c) majú neetický, urážlivý, alebo hanlivý obsah, 
d) sú sprevádzané pohoršujúcim popisom, 
e) boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, 

ako je účastník súťaže, 
f) nevyhovujú kvalitou, 
g) obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu. 

V. Spôsob vyhodnotenia

1. Z celkového počtu zaslaných fotografií urobí základnú selekciu odborná porota, ktorá 
zasadne po ukončení nahrávania fotografií dňa 21.1.2018. Tá, na základe všetkých 
potrebných profesionálnych atribútov, vyberie 15 fotografií. 

2. Za porotou vybraných 15 fotografií bude môcť hlasovať verejnosť od 22.1.2019 a to na 
webovej stránke vyhlasovateľa www.trencinregion.sk/fotosutaz-zima2018.

3. Vyhrávajú  prvé  tri  fotografie  s  najvyšším  počtom hlasov.  V  prípade  rovnakého  počtu 
hlasov, urobí finálny výber odborná porota.

4. Výsledok  súťaže  bude  zverejnený  najneskôr  do  25.2.2019  na   webovom  sídle 
vyhlasovateľa a Facebook fanpage vyhlasovateľa.

5. Každý hlasujúci je zaradený do súťaže len jedenkrát a môže hlasovať za celý priebeh 
súťaže tiež len jedenkrát. 

 

VI. Ceny 

Účastníci fotosúťaže môžu získať hodnotné ceny od vyhlasovateľa a partnerov fotosúťaže:

1. miesto – Fujifilm Instax Mini 9 + 20 kusové balenie filmu do fotoaparátu
2. miesto – Romantická večera pre dve osoby v luxusnej reštaurácii Lavante Sky v Dubnici nad 
Váhom
3.  miesto  –  Poukaz  do  wellness  sveta  pre  2  osoby  na  dve  hodiny  od  kúpeľov Zelená  Žaba 
v Trenčianskych Tepliciach  

Hodnotné ceny od vyhlasovateľa a partnerov získavajú aj traja vyžrebovaní hlasujúci. Celkovo 
bude udelených 6 cien. 
Na ceny neexistuje právny nárok a sú prenosné len so súhlasom vyhlasovateľa.

VI. Ochrana osobných údajov

Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
IČO:  42377897,  spracováva  osobné  údaje  poskytnuté  súťažiacimi  za  účelom  usporiadania 
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a   vyhodnotenia  súťaže  „Zima  sa  nám  trbliece“.  Osobné  údaje  súťažiacich  budú  vymazané 
najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné 
lehoty  na  uchovávanie  údajov.  Súťažiaci  majú  právo  daný  súhlas  odvolať  a   ich  údaje  budú 
bezodkladne vymazané.  Ďalšia  účasť  na  hlasovaní  a  v  súťaži  v   tomto prípade nie  je  možná. 
Odvolať súhlas môžu súťažiaci e-mailom na adresu zodpovednej osoby Mgr. Michaela Tišková, 
michaela.tiskova@trencinregion.sk  alebo  listom adresovaným usporiadateľovi.  Súťažiaci  majú 
právo požadovať  prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a  namietať  spracúvanie 
osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie 
konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z.. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením 
svojho  mena  ako  výhercu  na  webovej  stránke  www.trencinregion.sk/fotosutaz-zima2018. 
Súťažiaci zároveň súhlasí so zasielaním newslettera, prostredníctvom ktorého bude informovaný 
o  priebehu súťaže a  novinkách súvisiacich s  činnosťou vyhlasovateľa súťaže. V  prípade sporu 
rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že 
si  je  vedomý  svojich  práv  v  zmysle  zákona o  ochrane  osobných údajov,  svoje  osobné údaje 
poskytol  organizátorovi  dobrovoľne  a  kedykoľvek  môže  písomne  požiadať  o   skončenie  ich 
spracovávania, a to bezplatne na adrese vyhlasovateľa. 

VII. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať  o  všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kedykoľvek pozmeniť  alebo upraviť  tieto pravidlá a  podmienky súťaže, ako aj právo súťaž 
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. 
Ak  sa  organizátor  dozvie,  že  výherca  na  účely  súťaže  poskytol  nepravdivé  údaje  alebo 
informácie, organizátor bude oprávnený vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho 
nárok na výhru tým zaniká.

Trenčín  14.12.2018

   
        PhDr. Eva Frývaldská, v.r.
           výkonná riaditeľka 

  KOCR Trenčín región
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