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

 2. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Progress Promotion Košice, s.r.o. 

 3. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky. 

 4.Termín uzávierky fotosúťaže je 9. októbra 2015. Termín konania 92. Medzinárodného maratónu mieru 
je 4. októbra 2015. 

 5. Súťažiacim môže byť každý slovenský občan, ktorý v deň vyhlásenia súťaže dosiahol vek 18 rokov a 
splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle spolu s riadne 
vyplnenou prihláškou 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. a organizátori Medzinárodného maratónu mieru a členovia poroty. 

 7. Fotografie do súťaže môžu prihlasovať iba používatelia po registrácii a zaslaní prihlášky, ktorá sa 
nachádza na webovej stránke www.kosicemarathon.com. Poskytnutím svojich údajov prispievateľ 
súhlasí s tým, aby ich organizátor súťaže spracoval za účelom interného použitia. 

 8. Do súťaže prosíme zaslať fotografie vo formáte jpg, alebo tiff v maximálnom rozlíšení s veľkosťou 
súboru do 3MB. Upload/nahratie väčších súborov nebude možná. 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. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktoré tematicky, umelecky a 
kvalitatívne nespĺňajú jej kritériá. 

 12. Zaslané príspevky budú posúdené, ohodnotené a ocenené odbornou porotou do konca októbra 
2015. Autor víťaznej fotografie získa digitálnu zrkadlovku Canon EOS 1200D+18-55DC III Value Up Kit 
od spoločnosti Canon Slovakia. 

 13. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v prípade, že posudzované snímky 
nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca. 

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

 15. Mená osôb, ktoré získali ocenenie (víťaz a vybraní účastníci foto výstavy v rámci Citylight Gallery) 
budú zverejnené na webstránke www.kosicemarathon.com 

 16. Príspevky vybrané organizátorom môže organizátor vystaviť iba s uvedením mena a priezviska 
autora a zabezpečením ochrany autorských práv k dielu, najmä neporušenie práva na autorské 
označenie a práva na nedotknuteľnosť diela. 

 17. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu 
umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže a Medzinárodného 
maratónu mieru s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na webovej stránke 
www.kosicemarathon.com, v rámci projektu Citylight Gallery a ďalej v rámci mediálnej propagácie 
súťaže a Medzinárodného maratónu mieru. Zaslaním fotografií do súťaže 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. 

 18. Ocenení súťažiaci budú organizátorom vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo e-
mailom uvedeným v prihláške. 

 19. Organizátor 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. 

 20. Organizátor 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.). 

http://www.kosicemarathon.com/

