
Všeobecné podmienky súťaže  

Všeobecné podmienky súťaže: “Stromy a my” (ďalej len “Súťaž”) 

1. Vyhlasovateľom Súťaže je: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
(ďalej len “Vyhlasovateľ”). 

2. Súťaže sa môže zúčastniť osoba (ďalej len “Súťažiaci”) v dvoch vekových 
kategóriách: a) do 18 rokov, b) od 18 rokov. Zamestnanci Vyhlasovateľa sú zo Súťaže 
vylúčení. 

3. Účasť na Súťaži je bezplatná. 
4. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti 

v Súťaži:  
a. Fotografia prihlásená do Súťaže musí byť dielom Súťažiaceho, ktorý ju do 

Súťaže prihlásil. 
b. Súťažiaci vyhlasuje, že disponuje súhlasom osoby, ktorá je zverejnená na 

súťažnej fotografii. V prípade, ak Súťažiaci nemá takýto súhlas, je si vedomý 
skutočnosti, že všetku zodpovednosť za škodu znáša sám v zmysle platných 
právnych predpisov. 

c. Fotografia musí mať znaky danej súťažnej témy. 
d. Každý Súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné fotografie, 

ktoré zodpovedajú danej téme. 
e. Fotografie je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát *.jpg) na mail 

detske@oravskakniznica.sk. 
f. Každý Súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie 

a svojho mena na webe https://oravskakniznica.sk/ a sociálnych sieťach 
Vyhlasovateľa. 

g. Fotografie prihlásené do Súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov 
Súťaže, zverejnené na stránke https://oravskakniznica.sk/, použité v 
informačných materiáloch Vyhlasovateľa a prezentované na sociálnych sieťach 
Vyhlasovateľa. 

h. K zaslaným súťažným fotografiám je potrebné pripojiť údaje Súťažiaceho: 
meno, priezvisko, vek, mailovú adresu a názov fotografie. 

i. Súťažiaci dáva Vyhlasovateľovi súhlas na vyhotovenie 1x rozmnoženiny 
fotografie, ktorá bude následne vystavená na výstave súťažných fotografií. 

j. Zaslaním údajov Súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním 
svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže, po dobu nevyhnutnú na splnenie 
účelu – ukončenia Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov 
v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, európskym 
nariadením GDPR č. 2016/679 a zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. 
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

k. Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich autorským 
právom (ďalej len „dielo“ a „autorský zákon“), Súťažiaci zaslaním fotografie 
do fotosúťaže udeľuje Vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na 
použitie spôsobom diela podľa uváženia Vyhlasovateľa, najmä každým a 
všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského 
zákona. V zmysle uvedeného je Vyhlasovateľ oprávnený najmä na 
vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné vystavenie diela, šírenie na webovej 
stránke https://oravskakniznica.sk/ a na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa. 



Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez 
územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ nie je povinný túto 
licenciu využiť. 

l. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže fotografie, ktoré budú 
v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži. 

5. Prihlasovanie fotografií do Súťaže a ukončenie Súťaže:  
a. Súťažiaci môžu svoje fotografie prihlásiť do Súťaže od 12.10.2021 do 

30.11.2021. 
b. Z fotografií, ktoré splnia podmienky Vyhlasovateľa súťaže, určí porota 

v každej kategórii tri víťazné fotografie v postupnosti 1. miesto, 2. miesto a 3. 
miesto, pričom 1. miesto v každej kategórii bude odmenené vecnou cenou. 
Mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke a sociálnych sieťach 
Vyhlasovateľa. 

c. Vybrané prihlásené fotografie budú vystavené v priestoroch Vyhlasovateľa. 
d. Súťaž bude definitívne ukončená vyhlásením výsledkov v decembri 2021. 

6. Hodnotenie zaslaných fotografií urobí porota zvolená Vyhlasovateľom. Rozhodnutia 
poroty sú záväzné. 

7. Porota sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť alebo udeliť viac cien. 
8. Zaslaním fotografie Vyhlasovateľovi, t. j. prihlásením fotografie do súťaže, 

Súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže. 
9. Ceny budú odovzdané výhercom osobne. 
10. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť 

alebo nahradiť súťažné ceny a/alebo v prípade potreby upraviť pravidlá a podmienky 
Súťaže, prípadne kedykoľvek Súťaž odvolať. 

 


