Všeobecné podmienky súťaže Fotky (z) obce 2021
1. Vyhlasovateľom súťaže je obec Liptovský Ondrej.
2. Súťaže sa môže zúčastniť osoba vo veku minimálne 15 rokov, ak splní všetky

nasledovné podmienky účasti:
a.
Fotografia musí byť vlastným dielom súťažiaceho, ktorý ju do súťaže prihlásil.
b.
Súťažiaci vyhlasuje, že má súhlas osoby, ktorá je zverejnená na súťažnej
fotografii. V prípade, ak súťažiaci nemá takýto súhlas, je si vedomý skutočnosti, že
všetku zodpovednosť za škodu znáša sám.
c.
Fotografia musí zobrazovať obec Liptovský Ondrej, alebo byť odfotená
v Liptovskom Ondreji.
d.
Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 súťažných fotografií.
e.
Fotografie je potrebné zaslať v elektronickej forme (preferovaný formát *.jpg,
mierka minimálne 300 dpi) na emailovú adresu: obecliptovskyondrej@gmail.com.
f.
Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie
a svojho mena.
g.
K zaslaným súťažným fotografiám je potrebné pripojiť údaje súťažiaceho:
meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu a krátky popis/názov
fotografie. Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním
svojich osobných údajov v rámci súťaže Fotky (z) obce Liptovský
Ondrej. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať.
h.
Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich autorským
právom v znení neskorších predpisov, súťažiaci odoslaním fotografie udeľuje obci
Liptovský Ondrej nevýhradný súhlas na použitie diela podľa uváženia vyhlasovateľa,
najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2
autorského zákona. V tomto zmysle je vyhlasovateľ oprávnený najmä na
vyhotovenie kópie diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie
diela, šírenie na webstránke www.liptovskyondrej.sk a na Facebookovej stránke
obce www.facebook.com/obecLiptovskyOndrej/. Súhlas sa udeľuje bezodplatne
ako nevýhradný, bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je
oprávnený dielo vrátane jeho zložiek a častí sprístupňovať verejnosti najmä
prostredníctvom propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom.
Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť.
i.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú
v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži.
3. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek súťaž odvolať.

