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Pravidlá poľsko-slovenského fotoplenéru Poklady pohraničia 

Usporiadateľ: Mestská verejná knižnica v Limanowej 

Slovenský partner: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Termín plenéru: 24.-25. 06. 2017 (pre poľských účastníkov), 1.-2. 07. 2017 (pre slovenských 

účastníkov). 

Fotoplenér je jednou z aktivít v rámci realizácie mikroprojektu Poklady pohraničia. Jeho realizátorom 

a usporiadateľom je Mestská verejná knižnica v Limanowej a slovenským partnerom Oravská knižnica 

Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

Pravidlá a podmienky účasti na fotoplenéri: 

1. Pre účastníkov je fotoplenér bezplatný. Počas realizácie fotoplenéru im usporiadateľ zabezpečuje 

dopravu, nocľah, stravu (tzv. suchý proviant) a poistenie. Účastníkmi fotoplenéru sa môžu byť dospelí 

obyvatelia okresu Limanowa a Dolný Kubín. Vyplnením karty účastníka účastník fotoplenéru 

jednoznačne a automaticky súhlasí so všetkými uvedenými pravidlami fotoplenéru.  

2. Plenér sa bude realizovať na poľsko-slovenskom pohraničí zvlášť pre poľských účastníkov – po 

slovenskej strane hraníc a zvlášť pre slovenských účastníkov – po poľskej strane. Na plenéri sa spolu 

zúčastní 20 fotografov (10 poľských a 10 slovenských). 

3. V prípade väčšieho záujmu než predpokladal usporiadateľ, o účasti na fotoplenéri  rozhodne 

poradie doručenia prihlášok. 

4. Termín prihlasovania do fotoplenéru sa končí 16. 06. 2017. Nevyhnutnou podmienkou účasti na 

fotoplenéri je dôsledne a čitateľne vyplnená, ako aj podpísaná karta účastníka pripojená k týmto 

pravidlám. Poľskí účastníci fotoplenéru sa prihlasujú a kartu účastníka doručia do Mestskej verejnej 

knižnice v Limanowej a analogicky – slovenskí účastníci do Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne.  

5. Prípravou trasy a vedením fotoplenéru sa zaoberá koordinátor, ktorý bude poskytovať účastníkom 

počas plenéru odbornú aj technickú pomoc.  

6. Fotoplenér nemá charakter súťaže, ale účastníci po jeho zakončení povinne odovzdajú 

usporiadateľovi vybrané a spracované fotografie v elektronickej podobe, ktoré urobili počas plenéru.  

Fotografie budú využité: 

• na výstave, ktorej vernisáž sa uskutoční v Limanowej aj Dolnom Kubíne 

• vo fotoalbume a v kalendári 

• na vonkajších výstavných paneloch 
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• na propagačné účely a v materiáloch spojených s mikroprojektom Poklady pohraničia 

(pozvánky, plagáty atď.) 

• fotografie môžu byť využité taktiež na propagačné účely alebo v iných publikáciách Mestskej 

verejnej knižnice vLimanowej a jej partnerov – Mesto Limanowa, Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

Účasť osoby vo fotoplenéri je zároveň jej súhlasom na vyššie uvedené využitie jej fotografií. 

7. Každý účastník fotoplenéru dostane exemplár fotoalbumu a kalendára.  

8. Každý účastník fotoplenéru je povinný odovzdať usporiadateľovi elektronickou cestou alebo 

osobne 25-35 autorských fotografií z fotoplenéru v elektronickej podobe. Fotografie s názvom musia 

byť doručené do 24. 07. 2017. 

9. Trasa a priebeh plenéru budú zostavené tak, aby sa vyznačovali rôznorodosťou. Fotografie, ktoré 

účastník odovzdá usporiadateľovi po zakončení plenéru, musia tematicky zahŕňať nasledovné 

kategórie: 

• architektúra a iné objekty 

• príroda, krajina, priestor 

• Mesto Limanowa a Dolný Kubín a ich najbližšie okolie 

10. Technický spôsob odovzdania fotografií z plenéru usporiadateľovi bude dohodnutý s účastníkmi 

počas plenéru. 

11. Autor fotografií  vo chvíli ich odovzdania usporiadateľovi fotoplenéru prevádza autorské 

majetkové práva k fotografiám na usporiadateľa partnerov uvedených v bode 6 na čas neobmedzený, 

vo všetkých oblastiach využitia známych počas realizácie projektu Poklady pohraničia, hlavne v 

oblasti záznamu a reprodukovania fotografií, v oblasti ich publikovania a šírenia, v oblasti 

bezplatného nakladania originálmi fotografií a v oblasti ich verejného bezplatného sprístupnenia. 

12. Fotografie, ktoré účastník odovzdá usporiadateľovi fotoplenéru, nemôžu porušovať práva tretích 

osôb. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť  za prípadné porušenie práv tretích osôb. 

13. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu fotografického vybavenia alebo 

iného súkromného vybavenia účastníkov fotoplenéru. 

14. Prihlásenie sa na fotoplenér  je totožné so súhlasom na spracovanie osobných údajov účastníka 

usporiadateľom pri realizovaní mikroprojektu Poklady pohraničia. Administrátorom databázy 

spojených s realizáciou fotoplenéru a celého mikroprojektu Poklady pohraničia je Mestská verejná 

knižnica v Limanowej so sídlom – ul. Matki Boskiej Bolesnej 13. Administrátor databázy osobných 

údajov informuje, že účastník môže uviesť tieto údaje dobrovoľne, ale údaje sú nevyhnutné k účasti 

na fotoplenéri.  Účastník má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, ako ich aj opraviť.  
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15. Tieto pravidlá sú záväzné a definujú podmienky a zásady účasti na fotoplenéri, určujú jeho 

priebeh a evaluáciu. Prípadné iné rozhodnutia usporiadateľa spojené s realizáciou fotoplenéru, sú 

definitívne. V prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu alebo 

poopravenie priebehu fotoplenéru a zápisu týchto pravidiel. 

 

16. Dodatočné informácie spojené s fotoplenérom: 

Pre poľských účastníkov: tel. číslo – 18 3372140, e-mail: projekt@mbp.limanowa.pl  

Pre slovenských účastníkov: tel. číslo – 0435862277, e-mail: metodika@oravskakniznica.sk  
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