Súťažný poriadok fotografickej súťaže
s názvom „Bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia“
§1
Všeobecné informácie
1. Organizátorom súťaže s názvom „Bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia“ je
Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu za spolupráce so Združením
Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku.
2. Fotografická súťaž je organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Úloha Euroregiónu
„Tatry“
v šírení
kultúrneho
dedičstva
poľsko-slovenského
pohraničia“
spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo
štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014–2020.
3. Po vyhlásení výsledkov súťaže bude organizovaná výstava v Stredisku poľsko-slovenskej
spolupráce v Nowom Targu, ktorá bude tiež prezentovaná v Dome slovensko-poľského
stretávania v Kežmarku na Slovensku. Výstavu bude sprevádzať katalóg.
§2
Ciele
1. Fotografická súťaž je organizovaná za účelom:
a) prezentovania bohatstva kultúr poľsko-slovenského pohraničia obyvateľom a turistom,
b) záchrany zvykov a tradícií kultúr poľsko-slovenského pohraničia pred zabudnutím,
c) oživenia záujmu účastníkov súťaže a výstavy po súťaži o rôznorodosť kultúr na území
Euroregiónu „Tatry“,
d) rozvíjania záujmu o fotografovanie.
§3
Podmienky účasti
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť plnoletí záujemcovia z Poľska a zo Slovenska.
2. Každý účastník môže prihlásiť maximálne 3 fotografie v každej kategórii, ktoré budú
prezentovať zvyky, tradíciu, kultúru, spoločenský život či remeslo kultúr poľskoslovenského pohraničia, t. j.: poľskej, slovenskej, maďarskej, židovskej, rómskej,
rusínskej a nemeckej, ktoré neboli predtým ocenené na iných súťažiach.
3. Súťaž sa organizuje v rámci týchto kategórií:
 Kategória 1. – archívne fotografie do roku 2007
 Kategória 2. – súčasné fotografie
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4. Fotografie prihlásené do 2. kategórie musia byť urobené samotným prihlasovateľom,
musia to byť autorské práce. Vylučujú sa práce vytvorené spoločne (spoluautorstvo).
5. Nie je prípustné používanie fotomontáže, t. j. spájanie prvkov fotografie pochádzajúcich
z rôznych súborov.
6. Fotografie, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, nebudú podliehať hodnoteniu.
7. Prihláška do súťaže sa podáva zaslaním internetového formulára zverejneného na webovej
stránke www.euroregion-tatry.eu.
8. Fotografie sa zasielajú vo formáte tiff alebo jpg v rozlíšení 2000 x 3000 px.
9. Účasť na súťaži je bezplatná.
10. Prihlášky zasielajte do dňa 30. 4. 2021.
§4
Výber laureáta a fotografií na výstavu
1. Všetky fotografie zaslané na súťaž budú hodnotené poľsko-slovenskou šesťčlennou
porotou vymenovanou organizátorom.
2. Porota vyberie laureáta súťaže a udelí vyznamenania spomedzi zaslaných fotografií.
3. Rozhodnutia poroty sú konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
4. Všetci účastníci súťaže dostanú diplomy a katalóg výstavy, víťazi a vyznamenané osoby
dostanú vecné ceny.
5. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať počas vernisáže výstavy po ukončení
súťaže, t. j. v 2. štvrťroku 2021 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu,
ul. Sobieskiego 2. Účastníkom súťaže bude oznámený presný termín vernisáže.
6. Ocenené a vyznamenané fotografie budú vytlačené organizátorom vo formáte 50 x 70 cm
a budú prezentované na posúťažnej výstave.
7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie mien a priezvísk laureátov a osôb
vyznamenaných v súťaži a na zverejnenie týchto informácií na internete, v sociálnych
médiách a v katalógu posúťažnej výstavy.
8. Ocenené a vyznamenané osoby sú zaviazané podpísať protokol prevzatia vecnej ceny.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Tento Súťažný poriadok je dostupný v sídle organizátora a na webových stránkach
www.euroregion-tatry.eu, www.euroregion-tatry.sk.
2. Vyplnením registračného formulára účastník súťaže vyhlasuje, že:
a) je autorom priložených fotografií – týka sa to fotografií v rámci kategórie 2.,
b) prislúchajú mu výlučné a neobmedzené autorské práva k zaslaným fotografiám, ktoré
nemajú žiadne právne vady a nie sú zaťažené právami ani nárokmi tretích osôb,
c) fotografie prihlásené do súťaže neporušujú práva tretích osôb; za prípadné porušenie
práv tretích osôb nenesie organizátor zodpovednosť,
d) súhlasí so zverejnením fotografií na webovej stránke Organizátora
a Spoluorganizátora, sociálnych médiách, v katalógu posúťažnej výstavy a na
posúťažnej výstave v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu
a v Dome slovensko-poľského stretávania v Kežmarku.
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2. Osoby, ktoré nesplnia ktorúkoľvek z požiadaviek stanovených v tomto Poriadku alebo
uvedú nepravdivé informácie, budú diskvalifikované.
3. Organizátor nepreberá právnu zodpovednosť za zaslané práce a vyhradzuje si právo na
okamžitú diskvalifikáciu fotografií v prípade podozrenia porušenia Poriadku.
4. Vo veciach neupravených v tomto Poriadku sa budú uplatňovať predpisy poľského práva.
5. Vo chvíli odovzdania fotografií Organizátorovi súťaže dochádza k preneseniu autorských
práv k týmto fotografiám v prospech Organizátora na dobu neurčitú, vo všetkých
oblastiach využitia známych vo chvíli realizácie projektu, najmä: v rozsahu
zaznamenávania a rozmnožovania fotografií, v rozsahu zverejňovania a šírenia fotografií.
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