METRO, o. z.
Matúša Dulu 46, 036 01 Martin
www.projektmetro.sk

PROPOZÍCIE
TEMATICKEJ SÚŤAŽE PRE AMATÉRSKYCH
A PROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV

SLOVAK NIGHT PHOTO
www.slovaknightphoto.sk
s témou pre rok 2016
„LIGHT PAINTING“
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľom fotografickej súťaže je Občianske združenie METRO, o. z.
Odborný garant: Odborným garantom fotografickej súťaže je Fotoklub Karola Plicku Martin,
P. O. Hviezdoslava č. 5, 036 01 Martin v zastúpení Jurajom Antalom, predsedom Fotoklubu.
Základná charakteristika súťaže
Slovak Night Photo je celoštátna fotografická súťaž pre amatérskych aj profesionálnych fotografov, ktorej poslaním je
osloviť široké spektrum nadšencov fotografie. Cieľom ročníka 2016 je rozšíriť povedomie o technike fotografie
svetelných zdrojov s dlhou uzávierkou, podporiť diskusiu o tomto štýle fotografie a vytvoriť priestor pre vzájomnú
konfrontáciu v nápaditosti a umeleckosti zachyteného záberu.
Súťaž nemá postupové kolá a je bez registračného poplatku. Zapojiť sa môže každý občan alebo skupina občanov s
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí v deň zaslania fotografie dovŕšili 18 rokov.
Priebeh súťaže
Súťaž prebieha na webe www.slovaknightphoto.sk od dňa vyhlásenia, a to od 17. júla 2016, od kedy je možné
posielať súťažné fotografie cez webový formulár. Potvrdenie o prijatí fotografie príde súťažiacemu štruktúrovanou
emailovou správou a fotografia bude zaradená do databázy prijatých súťažných fotografií.
Súťaž končí dňom 17. augusta 2016 do 24.00 hod., po tomto termíne bude prijímanie fotografií uzatvorené.
Fotografie zaslané neskôr nebudú do súťaže zaradené, pričom rozhoduje termín prijatia e-mailu do emailovej
schránky Vyhlasovateľa.
Vyhodnotenie súťaže
Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 22. augusta po zasadnutí odbornej päťčlennej poroty, ktorá zhodnotí každú
prijatú fotografiu v bodovom rámci, ktorý bude pozostávať zo stupnice 1 až 20 bodov za každého člena poroty.
Poradie fotografie v celkovom umiestnení určuje celkový počet získaných bodov. V prípade rovnosti bodov na
ocenených miestach rozhoduje o poradí odborný garant súťaže Juraj Antal.
Vyhlásenie a uverejnenie výsledkov v rebríčku podľa bodového ohodnotenia bude uverejnené na stránke
www.slovaknightphoto.sk najneskôr do dňa 25. augusta 2016. Výherci jednotlivých kategórií budú kontaktovaní
emailom aj telefonicky a rovnako budú uvedení aj na webovej stránke súťaže.

Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý riadne splnil všetky podmienky súťaže, získal najväčší počet bodov v hodnotení
poroty a stanovenou formou poskytol fotografiu a údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej
osoby a bol zároveň za výhercu podľa týchto pravidiel súťaže vyhlásený.
Podmienky odoslania fotografie





jednotlivec môže poslať iba jednu fotografiu
minimálne rozlíšenie 2240x1680 px, formát JPG
fotografia musí zobrazovať vyhlásenú tému
fotografia nesmie obsahovať vodoznak, logo či iné označenie

Fotografie, ktoré budú odoslané do súťaže, nebudú žiadnym spôsobom počas jej priebehu zverejňované. Zverejnenie
fotografií bude zrealizované až po vyhodnotení súťaže na stránke Vyhlasovateľa www.slovaknightphoto.sk.
Každá fotografia musí byť pôvodným autorským dielom fotografa, ktorý ju do súťaže prihlasuje. Odoslaním fotografie
súťažiaci súhlasí s jej trvalým a bezodplatným uverejnením na webovej stránke Vyhlasovateľa a ďalej iba na účely
spojené s touto súťažou, pričom táto fotografia bude vždy označená vodoznakom Vyhlasovateľa.
Rozdelenie cien
•

PRÉMIOVÁ CENA

Prémiová cena je laserová operácia očí a predoperačné vyšetrenie od Očnej kliniky UVEA Mediklinik v Martine.
Prémiovú cenu môže vyhrať súťažiaci, ktorý odošle do súťaže fotografiu vyhotovenú technikou light painting
(kreslenie svetlom), pričom pri odosielaní fotografie do súťaže si v odosielacom formulári zvolí, že súťaží o túto cenu.
•

CENY

Prvú, druhú a tretiu cenu môže vyhrať súťažiaci, ktorý odošle do súťaže fotografiu vyhotovenú technikou light
painting (kreslenie svetlom).
Definícia cien
•
•
•
•

Prémiová cena operácia očí laserom na očnej klinike od UVEA Mediklinik v Martine
1. cena zapožičanie Volkswagen Jetta na víkend s plnou nádržou od spoločnosti Galimex, s. r. o.
2. cena let balónom zo Žiliny pre štyri od spoločnosti balonom.sk
3. cena jazda na BVP pre osem osôb na tankodrome v Podbieli

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Uvedením mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu do súťaže každý súťažiaci
Vyhlasovateľovi čestne vyhlasuje, že dáva svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov (ďalej len
"údaje") za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim po vyhodnotení súťaže a za účelom odovzdania ceny.
Účastník súťaže, ktorý poskytol vyhlasovateľovi súťaže osobné údaje, má práva aj podľa § 15 a § 28 až § 30 zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje
dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať. Vyhlasovateľ súťaže potvrdzuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2
písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje použije výlučne na vyššie uvedené účely.
Vyhlasovateľ súťaže ďalej potvrdzuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Účastník súťaže, je povinný v zmysle týchto pravidiel konať podľa pokynov Vyhlasovateľa súťaže. V zmysle § 16
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje,
inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. V prípade porušenia týchto povinností je Vyhlasovateľ súťaže
oprávnený túto osobu z účasti zo súťaže vylúčiť.

Spoločné ustanovenia
Výhry v súťaži zaistí Vyhlasovateľ, prípadne partner Vyhlasovateľa, ktorý venoval do súťaže cenu.
Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, avšak po jej prijatí ju môžu previesť na inú osobu, ktorá ju bude užívať. Na
výhry zo súťaže neexistuje právny nárok, hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným
plnením. Účastníci súťaže berú na vedomie, že vymáhanie výhry súdnou cestou je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník vylúčené. Na výhru v súťaži vyhlasovateľ štandardne neposkytuje žiadnu záruku.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo
zmeniť pravidlá súťaže. Je oprávnený rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia s
konečnou platnosťou. Zmenu pravidiel súťaže Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní. Účasť v súťaži je
dobrovoľná a účastník súťaže svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami.
Kontakt na Vyhlasovateľa
Matej Bórik, METRO, o. z.
A: Matúša Dulu 46, 036 01 Martin
M: 0908 279 154
E: ceo@projektmetro.sk

