
Pravidlá fotografickej súťaže CVAKNI SI MARATÓN! 2019 
  
1. Tieto pravidlá stanovujú podmienky a pravidlá fotografickej súťaže CVAKNI SI MARATÓN! 2019. 

2. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Progress Promotion Košice, s.r.o. (ďalej len „usporiadateľ“) v 
spolupráci so spoločnosťou FaxCopy Pro, ktorá je jej spoluorganizátorom.  

3. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 7.10.2019 do 31.10.2019.  

4. Termín pre registráciu a podávanie fotografií do súťaže je stanovený od 7.10.2019 24:00 hod. do 
21.10.2019.  

5. Súťažiacim môže byť každý slovenský občan, ktorý v deň vyhlásenia súťaže dosiahol vek 15 rokov a splnil 
podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle spolu s riadne vyplnenou 
registráciou minimálne jednu a maximálne tri fotografie do fotosúťaže súťaže CVAKNI SI MARATÓN!, na 
ktorú má neobmedzené autorské práva a ktorej je súčasne autorom.  

6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Progress Promotion Košice, 
s.r.o., spoločnosti FaxCopy Pro a organizátori Medzinárodného maratónu mieru a členovia poroty.  

7. Fotografie do súťaže môžu prihlasovať používatelia prostredníctvom registrácie na webovej stránke 
www.kosicemarathon.com. Poskytnutím svojich údajov účastník súťaže súhlasí s tým, aby ich usporiadateľ 
súťaže spracoval za účelom interného použitia.  

8. Do súťaže autori zasielajú fotografie vo formáte jpeg, alebo tiff v maximálnom rozlíšení s veľkosťou súboru 
do 50MB. Finalisti súťaže môžu byť požiadaní o dodanie zdrojovej fotografie vo väčšom dátovom objeme 
(a rozlíšení) pre prípadné ďalšie použitie v rámci projektu CVAKNI SI MARATÓN!.  

9. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v bode 8, nebudú do súťaže zaradené.  

10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, 
urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými 
zákonmi a taktiež fotografie, ktoré javia známky reklamy a skrytej reklamy.  

11. Všetky fotografické príspevky v súlade s týmito pravidlami budú zverejnené na webovej stránke 
www.faxcopypro.sk. 

12.  Zaslané príspevky budú posúdené, ohodnotené a ocenené odbornou porotou v termíne do 31.10. 2019. 
Odborná porota vyberie finálovú desiatku fotografií a víťazných autorov fotografií v poradí: 1. miesto, 2. 
miesto, 3. miesto. 

13. Autori víťazných fotografií získajú vecné ceny od spoločnosti Canon Slovakia špecifikované vo verejných 
kampaniach súťaže.  

14. Porota si vyhradzuje právo neudeliť žiadne ocenenie.  

15. Rozhodnutie poroty týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.  

16. Mená víťazov a finalistov budú zverejnené na webstránke www.kosicemarathon.com a webstránke 
spoluorganizátora súťaže www.faxcopypro.sk, prípadne v ďalších mediálnych výstupoch.  

17. Mená a poradie víťazov budú zverejnené na webstránke www.kosicemarathon.com a webstránke 
spoluorganizátora súťaže www.faxcopypro.sk najneskôr do 31.10.2019.  

18. Vybrané príspevky usporiadateľ súťaže vystaví s uvedením mena a priezviska autora a zabezpečením 
ochrany autorských práv k dielu, najmä neporušenie práva na autorské označenie a práva na 
nedotknuteľnosť diela.  

19. Usporiadateľ vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje 
tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže CVAKNI SI MARATÓN! a podujatia 
Medzinárodného maratónu mieru s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na 
webovej stránke www.kosicemarathon.com, webovej stránke spoluorganizátora súťaže, v rámci projektu 
a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže a propagácie samotného Medzinárodného maratónu mieru. 
Zaslaním fotografií do súťaže CVAKNI SI MARATÓN! prispievateľ súhlasí s bezplatným použitím jeho 
fotografie (alebo výrezu fotografie) na portáloch spoločnosti organizátora, v oblastiach použitia uvedených 
vo výzve a v pravidlách fotosúťaže a na použitie na propagačných materiáloch vrátane iných médií. 

20.  Ocenení súťažiaci budú organizátorom vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo e-mailom 
uvedeným v registračnom formulári.  

21. Usporiadateľ prehlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté v súťažnej prihláške, a že 
bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným príspevkom v oblastiach využitia uvedených vo výzve a v 
pravidlách fotosúťaže.  

22. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením 
týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní 
autorské práva a pod.).  
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