
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

________________________________________________________ 
      

Štatút fotosúťaže 
 
Názov: 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY  KRAJ  INÝMI O ČAMI 
 
Vyhlasovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
 
Termín: 09.09.2010 do 20.01.2011 
 
Cieľ súťaže: 
Cieľom súťaže je zviditeľniť prácu a talent fotografov (amatérskych i profesionálnych), ktorí 
zachytia motívy  Trenčianskeho samosprávneho kraja - prírodné krásy, flóru a faunu našich 
lesov, lúk, riek, vodných nádrží,  krásy historických monumentov, zábery z pútavých podujatí 
a zaujímavé momentky. Kvalitné fotografie budú prístupné vo fotogalérii TSK na oficiálnej 
stránke www.tsk.sk, a budú slúžiť na ďalšiu prezentáciu krás, historických a turistických 
zaujímavostí kraja. 
 
Kategórie: 

a) Život okolo nás 
b) Krajinárska fotografia                     
c) Architektúra 
d) Aktuality – reportážna fotografia 
 

Súťaž je bez územného obmedzenia bydliska súťažiacich  a nemá vekové kategórie. 
 

 
 Pravidlá fotosúťaže 
 
 I. Časový priebeh súťaže 
 

a) Vyhlásenie súťaže: 09. 09 2010, prostredníctvom: www.tsk.sk,  
b) Zber fotografií: 09. 09. 2010 – 31. 10.  2010, 
c) Vyhlásenie výsledkov: 20. 1. 2011  na 17. veľtrhu cestovného ruchu ITF  

SLOVAKIATOUR Bratislava 2011, 
d) Zverejnenie víťazných fotografií  na www.tsk.sk: 28.01.2011, výber z fotografií bude 

vystavený aj na 17. veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2011. 
 
 
II. Podmienky súťaže 
 

1.   Zasielanie fotografií: 
Súťažiaci môže doručiť v každej kategórii maximálne tri fotografie a to:  

 
a)   osobne                                                                           

(priniesť do podateľne   na  Trenčiansky  samosprávny  kraj,  K  dolnej  stanici  7282/20 A,  
911 01 Trenčín, na obálku napísať heslo FOTOSÚŤAŽ.)  
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b)   poštou  

(poslať na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 
Trenčín, na obálku napísať heslo FOTOSÚŤAŽ.) – za doručené včas sa považuje pečiatka 
s dátumom odoslania 31.10.2010. 

 
 
2.   Technické podmienky: 
 

Formát:   
Fotografie vyhotovené na matnom papieri vo formáte 20x30 cm a jeho odvodeniny pri 
zachovaní rozmeru dlhšej strany.  
Identifika čné údaje: Každý autor je povinný svoje súťažné práce čitateľne označiť na 
rube fotografie, potrebnými údajmi:  
meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa,  rok vyhotovenia fotografie, 
názov kategórie a názov fotografie – názov lokality a/alebo názov podujatia. 

 
 
III.  Ceny 
 

1. V každej kategórii budú ocenené 3 fotografie, autorovi víťaznej fotografie bude udelená 
cena predsedu TSK. 

2. Výhercovia budú o výhre vyrozumení e-mailom a telefonicky.  
3. Ceny budú výhercom odovzdané v deň vyhlásenia výsledkov  fotosúťaže na 17. veľtrhu 

cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave dňa 20.1.2011, na ktorý im bude 
zaslaná pozvánka aj so vstupenkou. 

 
 

IV.  Účastníci súťaže 
 

1. Na fotosúťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá doručí na  TSK minimálne 
jednu súťažnú fotografiu v niektorej z vyššie uvedených kategórií v stanovenom termíne. 

2. Účastník fotosúťaže prehlasuje, že: 
a) fotografiu  zaobstaral  osobne  a  že  má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám 
práva na ich použitie v neobmedzenom rozsahu, 
b) osoby zachytené na  ním  zaobstaranej  snímke (snímkach) súhlasia  s uverejnením  tejto 
snímky    (snímok)  na     internetovom    portáli www.tsk.sk a prípadne  v     propagačných 
materiáloch vydaných TSK. 

3. Účastník fotosúťaže súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže môže fotografie, ktoré budú 
odbornou porotou vybrané na verejné hlasovanie, vystavovať a uverejňovať za účelom 
propagácie Trenčianskeho samosprávneho kraja všetkými zákonom dovolenými spôsobmi, 
bez nároku na honorár, pričom  pri ich použití bude v zmysle zákona uvádzať meno autora 
fotografie. 

4. Účasťou v súťaži a zaslaním fotografií vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a 
podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z., o 
ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne 
pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
je vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté 
tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže, 
napríklad zaslaním fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod. 
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V.   Fotografie 
 

1. Každá z fotografií podlieha schváleniu vyhlasovateľa súťaže.  
 

 
 

2. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré: 
a) žiadnym spôsobom nesúvisia s témou tejto fotografickej súťaže, 
b) autor neuviedol svoje skutočné meno, priezvisko a adresu, 
c) majú neetický, urážlivý, alebo hanlivý obsah, 
d) sú sprevádzané pohoršujúcim popisom, 
e) boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, 

ako je účastník súťaže, 
f) nevyhovujú kvalitou, 
g) obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu. 

 
 
VI. Spôsob vyhodnotenia 
 

1. Zaslané fotografie bude hodnotiť odborná porota určená vyhlasovateľom. 
2. Po vyhodnotení fotosúťaže porota určí, ktoré fotografie budú vystavené na sprievodnom 

podujatí 17. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave, kde 
budú návštevníci formou ankety hlasovať o divácky najúspešnejšiu fotografiu. 

3. Autor fotografie s najväčším počtom hlasov obdrží cenu diváka. 
4. Traja z účastníkov losovania budú  vyžrebovaní a odmenení vecnými cenami. 

 
 

 
VII.  Organiza čný tím fotosúťaže: 
         
          Marián Strieženec, Alena Bajčíková, Alena Ferová, Sylvia Maliariková, Jozef Ševčík. 
 
 
 
Trenčín  31. augusta 2010 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                  MUDr. Pavol Sedláček, MPH, v.r. 
                                                                                                predseda TSK 
 
 
 
 
Kontakt:  
Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín 
Oddelenie cestovného ruchu 
Tel.: 032 / 65 55 658 
e-mail: sylvia.maliarikova@tsk.sk 


