Pravidlá fotosúťaže – Jeseň v Ivanke pri Dunaji
Cieľ súťaže: Rozvoj kreatívneho vnímania.
Získanie propagačno - archivačných fotografií z jesenného
obdobia, prírody, udalostí, podujatí ...
I. Všeobecné ustanovenia
Súťaž organizuje obec Ivanka pri Dunaji
Dôležité dátumy:
začiatok súťaže 1. 10. 2017
uzávierka 30. 11. 2017
Téma: Jeseň v Ivanke pri Dunaji
(odporúčame zaslať fotografie, na ktorých je možné rozpoznať, že boli fotografované
v obecnej lokalite (katastrálna oblasť - dominanty, príroda a pod.)
Maximálny počet fotografií v súťaži od jedného autora je: 5 ks
Technické požiadavky: V digitálnej forme maximálne autorovi dostupné rozlíšenia
vo formáte RAW, JPG alebo TIFF - doručenie na CD, príp. inom elektronickom
nosiči, tiež je možná printová fotografia v rozmere minimálne 20x30 cm.
Spôsob prihlásenia sa do súťaže: Súťažiaci prinesie svoje fotografie na
elektronickom nosiči, alebo vytlačené osobne do Informačného centra, kde zároveň
vyplní a podpíše prihlášku. Každá fotografia musí mať svoj názov. Autor fotografií pri
prihlasovaní dostane ID číslo, ktoré v prihláške pripíše k jednotlivým fotografiám.
II. Účastníci a priebeh výstavy spojenej so súťažou
Podmienkou účasti na súťaži je trvalý pobyt v obci Ivanka pri Dunaji.
Z výsledkov hodnotenia odbornej poroty sa určí poradie výhercov /3 miesta/.
Pri vyplnení prihlášky musí súťažiaci uviesť správne všetky požadované údaje.
Do súťaže budú zaradené iba fotografie zodpovedajúce vyhlásenej téme súťaže.
Pridávané fotografie musia byť autorským dielom súťažiaceho.
Z prihlásených fotografií bude vytvorená výstava v Informačnom centre v obci.
Na výstavu môžu byť zaradené iba fotografie, ktoré spĺňajú technické požiadavky.
Organizátor si vyhradzuje právo nevystaviť alebo nezverejniť neetické fotografie
alebo fotografie, ktoré môžu poškodzovať niekoho dobré meno.
Súťažiaci môže zaslať len fotografie, ktoré ešte v žiadnej súťaži neprihlásil.

III. Priebeh hlasovania a vyhodnocovanie
1. Zaslané fotografie budú posudzované v 2 kategóriách:
- odbornou porotou
- verejnosťou
2. Mená osôb, ktoré získajú ocenenie, budú zverejnené na webovom sídle obce
Ivanka pri Dunaji aj v Ivanských novinkách.
3.Vybrané fotografie budú súčasťou kalendára obce 2019 alebo budú použité na iné
propagačné účely obce.
3. Pre úspešných súťažiacich budú pripravené hodnotné vecné ceny.
V. Proces uplatňovania nárokov, opatrenia a sankcie
1. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktorých autora sa
nedalo identifikovať.
2. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné žiadnym
spôsobom nahradiť.
3. Každý súťažiaci dáva organizátorom vložením svojich fotografií do súťaže súhlas
s ich použitím na účely propagácie obce.
4. Má sa za to, že súťažiaci oprávnený vyzdvihnúť ceny je tou istou osobou, ktorej
osobné údaje sú uvedené v súťažnej prihláške.
5. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú porotou vyrozumení o výsledku hodnotenia
elektronickou poštou a na webovom sídle obce IpD.
6. V oznámení o výhre bude súťažiaci upovedomený dostaviť sa na adresu
organizátora v stanovenom termíne a čase. Ceny budú víťazom a oceneným
odovzdané zástupcom organizátora. Súťažiaci, ktorý si má prevziať cenu, je
povinný priniesť so sebou doklad svojej identity.
7. Pokiaľ sa súťažiaci, ktorý získal v súťaži cenu v súlade s týmito pravidlami, z
akéhokoľvek dôvodu nedostaví, aby si cenu vyzdvihol (týka sa i prípadov, v
ktorých oznámenie nebolo súťažiacim prevzaté), organizátor má právo cenu
využiť v ďalšom z kôl Fotosúťaže.
8. Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie (zrušenie) stretnutia s ocenenými
autormi. V takomto prípade budú výhry zaslané poštou.
9. Akékoľvek nároky resp. pripomienky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by
mohli súťažiaci vzniesť, je treba organizátorovi v priebehu súťaže poslať na
adresu sekretariat@ivankapridunaji.sk, najneskôr však do uzávierky súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom podaných fotografií. Ďalej prehlasuje, že
neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho
osobných práv by sa mohli fotografie dotýkať. Súťažiaci si tiež nie je
vedomý, že by ktorákoľvek tretia osoba spochybňovala jeho práva k fotografiám
alebo by sa bránila ich zverejneniu.
2. Organizátor prehlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté
v prihláške, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným fotografiám.
3. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať v prospech
súťažiacich.
4. Porušenie pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.
5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám
spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad
pridanie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)
6. Súťažiaci udeľuje podpísaním vyplnenej prihlášky organizátorom súhlas so
pracovaním osobných údajov na účely organizovania súťaže vrátane ich
zverejnenia pri rešpektovaní zákona
o ochrane osobných údajov

Termín súťaže:
Súťažné fotografie je potrebné doručiť do Informačného centra osobne počas
otváracích hodín (po- pia 12:00 – 18:00), najneskôr do 2.12.2017.
Adresa: Informačné centrum Ivanka pri Dunaji, Námestie Sv. Rozálie
Kontakt: sekretariat@ivankapridunaji.sk, tel. 0903 441 023
Vernisáž jesenného kola:
Vernisáž výstavy Jeseň v Ivanke sa bude konať v Informačnom centre
v priebehu decembra 2017, výhercovia budú pozvaní e-mailom, príp.
telefonicky. Informácie o vernisáži nájdete tiež na www stránke obce.

