Pravidlá fotosúťaže Svet nie je čiernobiely film

I. Všeobecné ustanovenia
Rada mládeže Slovenska vyhlasuje súťaž v rámci projektu Hodnoty mladých, ktorej cieľom je
ilustrovať rôzne hodnoty a ich viaceré podoby.

II. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž prebieha od 4.11.2020, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov prebehne do
21.12.2020.
2. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek do 29 rokov, pričom do súťaže môže prihlásiť jednu
alebo viacero fotografií. Nechceme diskriminovať na základe veku, ale zaujíma nás práve
pohľad mladých ľudí/ ako sa na túto tému prostredníctvom fotografie pozerajú mladí do 29
rokov.
3. Fotografie do súťaže prihlásite ich zaslaním na emailovú adresu pr@mladez.sk
5. Jeden súťažiaci môže do súťaže prihlásiť jednu alebo viac fotografií.
6. Účasťou v súťaži nevzniká súťažiacemu nárok na výhru.
7. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom každej zaslanej fotografie a ku každej zaslanej
fotografii má neobmedzené a bezvýhradné autorské práva alebo má predchádzajúce
povolenie autora pre zverejnenie zaslaných fotografií, alebo má k fotografiám zdedené
autorské práva.
8. Súťažiaci prehlasuje, že neporušil práva žiadnej z osôb, ktoré sú na fotografii zobrazené,
zároveň neporušil žiadne osobnostné a majetkové práva.
9. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie zaslanej fotografie, ku
ktorej súťažiaci nemá autorské práva. V prípade porušenia práv tretích strán/osôb preberá
plnú právnu zodpovednosť súťažiaci, ktorý fotografiu zaslal.
10. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie,
a) ktorých autor nie je identifikovateľný,
b) ktoré poškodzujú dobré mravy či nabádajú k rasovej či inej neznášanlivosti,
c) sú neetické alebo môžu poškodzovať dobré meno tretích strán, alebo
d) nesúvisia zo zadanou témou.
11. Súťažiaci súhlasí so zverejnením a poskytnutím fotografií v elektronickej podobe bez
nároku na honorár. Súťažiaci súhlasí s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely
samotnej súťaže a súvisiacich výskumov realizovaných v rámci projektu Youth Values bez
časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské práva ostávajú súťažiacemu (autorovi
fotografie) zachované a má právo na uvádzanie autorstva.
12. Spracovanie osobných údajov súťažiacich prebieha v súlade s pravidlami spracovania
osobných údajov Rady mládeže Slovenka uverejnených tu na webovej stránke

www.mladez.sk. Pre účely realizácie, vyhodnotenia a propagácie súťaže je Rada mládeže
Slovenska oprávnená spracúvať osobné údaje súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko,
telefónne číslo a emailová adresa, na základe § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dobu trvania
projektu Youth Values najneskôr však do 31.12.2021. Na účely realizácie, vyhodnotenia
a propagácie súťaže je Rada mládeže Slovenska oprávnená zverejniť údaje súťažiaceho
v rozsahu meno a priezvisko, v prípadne požiadavky súťažiaceho budú tieto údaje nahradené
jeho umeleckým menom. Súťažiaci má vo vzťahu k spracovaniu svojich osobných údajov
právo na prístup k údajom, ktoré Rada mládeže Slovenska v súvislosti s realizáciou súťaže
spracúva, právo na ich opravu a/alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov Radou mládeže
Slovenska a právo na prenos osobných údajov, ktoré Rada mládeže Slovenska o ňom
spracúva. Súťažiaci má právo tiež podať sťažnosť dozorovému orgánu na Úrad na ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/32313220, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk. Viac informácií je uvedených v podmienkach spracúvania
osobných údajov Radou mládeže Slovenska zverejnených na stránke www.mladez.sk.
13. Rada mládeže Slovenska získané osobné údaje súťažiacich použije len v súlade s účelom
vymedzeným v ods. 12 a neposkytne ich tretím stranám.

III. Téma súťaže
1. Názov témy súťaže je „Svet nie je čiernobiely film”.
2. Do súťaže budú zaradené fotografie, ktoré spĺňajú svojím obsahom tému súťaže.
3. Tému súťaže spĺňajú fotografie vyobrazujúce jednu alebo viacero z nasledujúcich hodnôt
v rôznych podobách: rodina, priateľstvo, voľný čas, fyzická zdatnosť, náboženstvo, práca,
politika, pokora, starostlivosť, spoľahlivosť, záujem, dobrovoľníctvo, demokracia, etické
dilemy, rovnosť, vášeň, sexualita, sebarozvoj, vzťah ku prírode, angažovanosť, postoj k
drogám/ fajčeniu/ alkoholu, pôžitkárstvo, úspech, prestíž, moc, tolerancia, mier, rovnosť,
rešpekt, spravodlivosť, tradícia, konformita, plnenie povinností, dodržiavanie pravidiel,
vzrušenie, novosť, adaptácia na zmeny.

IV. Pravidlá súťaže
1. Súťažné fotografie zasielajte na pr@mladez.sk v maximálnej veľkosti 8MB.
2. Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní spomedzi všetkých uchádzačov a oznámení do
14.12.2020.
3. Vybrané fotografie, ktorými doplníme naše výskumy, a následne aj tlačové správy do
médií, budú vybrané porotou pozostávajúcou z výskumníčok Rady mládeže Slovenska Veronika Fishbone Vlčková a Katarína Čavojská a PR manažéra Rady mládeže Slovenska,
Pavla Remiáša.
4. Výhry v súťaži sú: 3 x poukážka na nákup ľubovoľných produktov v predajni PRO.Laika 2.
5. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné.
6. Ceny nie je možné vymeniť za finančné plnenie.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia, resp. dňom vyhlásenia
súťaže.
2. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť, prípadne zmeniť súťažné
podmienky bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia.
V Bratislave, dňa 13.10.2020

