VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ VIANOČNEJ FOTOSÚŤAŽE KCHAJD pri SPZ “ČARO OKAMIHU 2020”

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto pravidlá ustanovujú všeobecné podmienky a pravidlá fotosúťaže “ČARO OKAMIHU 2020”
(ďalej len “súťaž”)
2. Organizátorom súťaže je občianske združenie Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom
poľovníckom zväze, ktorá prevádzkuje www.kchajd.sk www.kchajd.eu
TOTOŽNOSŤ / KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:
Názov: Klub chovateľov Alpského jazvečikovitého duriča pri Slovenskom poľovníckom zväze
Adresa: Štefánikova 10, 811 05, Bratislava
IČO: 31773184
DIČ:
2021532348
Právna forma: OZ
Štatutárny zástupca:
Ing. Petra Vlček
Tel: 0915 913 758, email: petuska.vlckovie@gmail.com
(ďalej len „organizátor“)
3. Súťaž prebieha na webovej stránke www.kchajd.sk www.kchajd.eu.

II. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž prebieha od 24.12.2020 do 31.12.2020, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov prebehne najneskôr do konca
januára 2021. Počas klubovej výstavy 2021 organizovanej KCHAJD pri SPZ bude organizovaná vernisáž TOP 3 a finálových
fotografií. Termín bude upresnený.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, a to zaslaním fotografie do súťažnej galérie na web stránke na e-mail:
petuska.vlckovie@gmail.com, ak v predmete e-mailu uvedie “Čaro okamihu 2020” (ďalej len „súťažiaci“).
Týmto úkonom súťažiaci súhlasí so súťažnými podmienkami.
3. Súťaže sa nemôže zúčastniť Ing. Petra Vlček a Tomáš Náther.
4. Pre nahranie fotografie na webové stránky a zapojenie sa do súťaže je potrebná uviezť:
•
•
•

meno autora – prezývku
vek autora
autorský názov fotografie.

5. Jeden súťažiaci môže súťažiť maximálne s jednou fotografiou.
6. Účasťou v súťaži nevzniká súťažiacemu nárok na výhru.
7. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom zaslanej fotografie a ku každej zaslanej fotografii má neobmedzené a bezvýhradné
autorské práva.
8. Súťažiaci prehlasuje, že neporušil práva žiadnej z osôb, ktoré sú na fotografii zobrazené, zároveň neporušil žiadne
osobnostné a majetkové práva.
9. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie nahranej fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá autorské
práva. V prípade porušenia práv tretích strán/osôb preberá plnú právnu zodpovednosť súťažiaci, ktorý fotografiu zaslal.
10. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých autor nie je identifikovateľný, neuviedol svoj vek
alebo fotografie, ktoré poškodzujú dobré mravy či nabádajú k rasovej či inej neznášanlivosti.

11. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť fotografie, ktoré nesúvisia so zadanou témou, ktoré odporujú dobrým mravom,
sú neetické a môžu poškodzovať dobré meno tretích strán.
12. Súťažiaci súhlasí so zverejnením a poskytnutím fotografií v elektronickej podobe bez nároku na honorár. Súťažiaci súhlasí
s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely samotnej súťaže bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské
práva ostávajú súťažiacemu (autorovi fotografie).
13. Súťažiaci sa zaväzuje v prípade postupu do finále zaslať vybrané fotografie vo vysokom rozlíšení vhodné pre tlač výstavnej
zväčšeniny.
14. Súťažiaci súhlasí, že ak bude vybratý do TOP 3, poskytne svoje údaje organizátorovi pre účel zaslanie vecného ocenenia.
15. Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných
údajov.
16. Organizátor prehlasuje, že získané osobné údaje súťažiacich použije výlučne pre svoje potreby, potreby propagácie
súťaže (meno autora) a neposkytne ich žiadnym tretím stranám.
17. Ak sú podmienky zapojenia sa do súťaže splnené, každá zaslaná fotografia bude do 48 hodín zverejnená na webových
stránkach organizátora.

III. Téma súťaže
1. Názov témy súťaže je “ ČARO OKAMIHU 2020”
2. Do súťaže budú zaradené fotografie, ktoré spĺňajú svojim obsahom tému súťaže.
3. Tému súťaže spĺňajú fotografie, ktoré spĺňajú podmienku, aby aktérom, a aj pôvodcom kúzelného okamihu bol jedinec/-e
AJD. Zachyťte okamih tak, ako ho dobre poznáte, alebo ste ho práve objavili. Zachyťte plemeno psa, na ktoré môžeme byť
spoločne hrdí.

IV. Pravidlá súťaže
1. Odporúčame zasielať súťažné fotografie v rozlíšení 2048 px dlhšia strana
2. Výhercov súťaže vyberie odborný garant.
3. Výherné fotografie budú zverejnené na webe www.kchajd.sk www.kchajd.eu v januári 2021. Výhercovia budú kontaktovaní
organizátorom na mailovú adresu, z ktorej foto zaslali.
4. Výhrou pre každého z autorov TOP 3 fotografií (a ich fotomodely) je vrece granulovaného krmiva pre psy.
5. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné.
6. Ceny nie je možné vymeniť za finančné plnenie.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia, resp. dňom vyhlásenia súťaže.
2. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť, prípadne zmeniť súťažné podmienky bez udania dôvodov
a bez predchádzajúceho upozornenia.
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