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Pravidlá súťaže EuroFotoMaratón 

 

1.  Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. 
 
1.1 Účasť v súťaži je bezplatná. 
 
1.2 Súťaže sa môžu zúčastniť obyvatelia členských štátov EÚ vo veku od 15 do 30 rokov. Súťaže 

sa nemôžu zúčastniť pracovníci spolupracujúcich subjektov siete Eurodesk Slovensko. 
 
1.3 Jeden účastník môže do súťaže zaslať maximálne 3 fotografie. 
 
1.4 Účastníkom môže byť jednotlivec, alebo skupina ľudí (autorský kolektív), ktorú však bude  

zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže. 
 
1.6 Uzávierka súťaže je 5. mája 2013 o 23:59:59 hod. (GMT). 
 
1.7 Zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje povolenie organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže prijať registračné údaje. Všetky takéto osobné údaje budú uchovávané tak, aby sa 
zabezpečila ich dôvernosť a bezpečnosť, a budú použité len na účely uvedené počas 
zhromažďovania údajov. 

 
3. Posúdenie fotografií sa uskutoční v termíne 6. mája 2013. V porote budú obsadení traja 

zástupcovia IUVENTY – Oddelenia vzťahov s verejnosťou a projektový manažér Eurodesku. 
Slávnostné vyhlásenie výhercov bude 9. mája 2013 počas podujatia Deň Európy v SC Europa 
v Banskej Bystrici.  

 
3.1 Porota vyberie hlasovaním z účastníkov súťaže jedného víťaza prvej ceny, jedného víťaza 

druhej ceny, jedného víťaza tretej ceny.  
 
3.2 Víťaz prvej ceny získa elektronickú čítačku kníh, víťaz druhej ceny získa MP-3 prehrávač, víťaz 

tretej ceny získa externý harddisk. 
 
3.3  Víťazi budú informovaní telefonicky alebo  e-mailom. 
 
3.4  Rozhodnutie poroty a organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je konečné 

a nemožno sa proti nemu odvolať. 
 
4.  Mená  víťazov súťaže budú zverejnené na www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa, 

www.eurodesk.sk a www.facebook.com/eurodeskslovensko. 
 
5. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže 

a odstrániť akúkoľvek súťažnú fotografiu, ktorá nespĺňa nasledujúce požiadavky. 
 
5.1 Súťažiaci v súvislosti s každou fotografiou, ktorú zaslal do súťaže, vyhlasuje, že: 

a) je oprávnený prihlásiť fotografiu do súťaže; 
b) fotografia nemá protiprávny, výhražný, falošný, zavádzajúci, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, 

vulgárny, obscénny, poburujúci, škandalózny, pornografický alebo znevažujúci obsah; 
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c) fotografia neobsahuje materiál, ktorý by mohol predstavovať trestný čin alebo k nemu 

nabádať , dávať podnet k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať 
zákon; 

d) fotografia neporušuje autorské práva, ochranné známky, zmluvné práva alebo iné práva 
duševného vlastníctva tretej osoby alebo subjektu a neporušuje právo na ochranu 
súkromia. 

Fotografia zároveň nesmie obsahovať: 
i. ochranné známky, ktoré sú vlastníctvom tretích osôb; 

ii. materiál podliehajúci autorským právam vo vlastníctve tretích osôb (vrátane 
filmových dialógov alebo hudobných skladieb); 

iii. mená, podobizne alebo iné charakteristické znaky žijúcich alebo zosnulých 
známych osobností alebo iných verejne známych osôb. 

 
5.2 Súťažiaci sa zaväzuje, že v plnej výške odškodní organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže, ak v dôsledku nedodržania uvedených podmienok bude musieť uhradiť honoráre, 
licenčné poplatky alebo akékoľvek iné finančné sumy. 

 
5.3 Súťažiaci potvrdzuje, že každá zobrazená osoba mu dala súhlas na to, aby bola zobrazená 

daným spôsobom. So zapožičaním alebo prenájmom všetkých kostýmov, rekvizít a iného 
materiálu súhlasil ich majiteľ a súťažiaci získal všetky ďalšie potrebné povolenia. 

 
6. V prípade, že súťažiaci nie je podľa vnútroštátnych právnych predpisov plnoletý alebo je 

v starostlivosti zákonného zástupcu, musí mať pri prihlásení do súťaže Súhlas rodiča alebo 
zákonného zástupcu. 

 
6.1 Vyplnený a podpísaný Súhlas rodičov, alebo zákonného zástupcu musí byť doručený ako scan 

e-mailom na eurofotomaraton@iuventa.sk, alebo poštou na adresu: EuroFotoMaratón, 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdkova 2, SK - 811 04 Bratislava 1. 

 
6.2 V prípade, že finalista alebo víťaz, ktorý nedosiahol plnoletosť alebo je v starostlivosti 

zákonného zástupcu, nedoručí organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podpísaný 
súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu do dňa uzavretia súťaže, má organizácia IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže právo vybrať zo súťažiacich iného víťaza.  

 
7.  Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže považuje súťažiaceho, ktorý je autorom 

fotografie, za vlastníka autorských práv k tejto fotografii. 
 
7.1 Súťažiaci si je vedomý toho, že organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže môže použiť 

jeho fotografie výhradne na propagáciu tejto súťaže, a to maximálne počas troch rokov od 
slávnostného predania cien. Súťažiaci týmto udeľuje organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže nevýlučnú a neodvolateľnú licenciu pre každú fotografiu. Licencia je celosvetovo 
platná počas troch rokov a fotografia môže byť použitá vo všetkých médiách a na akékoľvek 
účely spojené s propagáciou činností organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
a súťaže vrátane, ale nielen: 
e) vyhodnotenia súťaže; 
f) vystavenia fotografií víťazov a finalistov na verejných výstavách organizovaných 

organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a propagujúcich túto organizáciu; 
g) publikovania na webovej stránke, v knihe ocenených fotografií, časopise a pod.; 
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h) publikovania v rôznych materiáloch, ktoré sú zamerané na propagáciu súťaže a/alebo na 

výstavách organizovaných organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na účely 
propagácie tejto organizácie; 

i) umiestnenia na produktoch súvisiacich so súťažou alebo výstavou, ktoré bude predávať 
organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže alebo tretie strany na základe 
individuálnom súhlase autora; 
 

j) sublicencie fotografie pre tlač s cieľom ďalšej reprodukcie na účely súťaže a akejkoľvek 
súvisiacej výstavy; 

k) umožnenia zobrazenia fotografie pre návštevníkov webovej lokality na obrazovke 
počítača, PDA alebo mobilného telefónu a uloženia stránok z tejto webovej lokality 
v elektronickej podobe na disku, PDA alebo mobilnom telefóne (nie však na serveri alebo 
inom zariadení na uloženie údajov pripojenom na sieť), a to len na osobné a nekomerčné 
použitie. Ďalšie informácie sú uvedené aj v bode 9. 

 
8. Každú fotografiu, ktorú organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže použije, musí 

sprevádzať meno autora. Neuvedenie mena autora nemožno považovať za porušenie 
pravidiel v prípade, že organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyvinie v primeranej 
lehote primerané úsilie na nápravu. 

 
8.1. Súťažiaci potvrdzuje, že je jeho zodpovednosťou chrániť fotografie proti zneužitiu treťou 

stranou. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže nenesie zodpovednosť za zneužitie fotografie. 
 

9. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže nenesie za žiadnych okolností 
zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vrátane priamych, nepriamych, náhodných, 
následných, zvláštnych alebo sankčných škôd, ktoré vznikli ako dôsledok toho, že súťažiaci 
vstúpil do webovej lokality alebo ju použil, a ani neručí za ich náhradu. Bez obmedzenia 
všeobecnej platnosti uvedených podmienok je obsah webovej lokality poskytnutý „tak ako 
je“, bez poskytnutia akýchkoľvek výslovných alebo implicitných záruk vrátane (nie však 
výlučne) implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na účel alebo použitie a neporušenia 
platných pravidiel. 
 

10. Súťažiaci súhlasí s účasťou na súvisiacej propagácii a s použitím svojho mena na účely 
reklamy, propagácie a inzercie bez akejkoľvek náhrady. 

 
11. Ceny určené finalistom a víťazom nemožno nahradiť finančnou výhrou alebo inými 

rovnocennými cenami. 


