Štatút fotografickej súťaže

„SLOVENSKO–SRBSKÉ MOSTY“

I.
ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Slovensko – srbská obchodná komora (ďalej aj „komora“) organizuje fotografickú súťaž pod
názvom „SLOVENSKO–SRBSKÉ MOSTY“ (ďalej aj „súťaž“).
2. Deň otvorenia a ukončenia súťaže a všetky dodatočné informácie budú zverejnené na stránkach
komory www.ssok.eu resp. www.sstk.eu (ďalej aj stránky komory“).
II.
NÁZOV A TÉMY SÚŤAŽE
1. Názov foto-súťaže je: „SLOVENSKO SRBSKÉ MOSTY“.
2. Súťaž pozostáva z týchto tém:
a) Osobnosti,
b) Ľudské dielo,
c) Folklór.
III.
CIEĽ SÚŤAŽE
1. Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografických diel (fotografií) vyjadriť vzájomné väzby a
priateľstvo medzi Srbskom a Slovenskom a občanmi, ktorí žijú v týchto štátoch a tým dať príležitosť
nielen fotografom profesionálom ale i fotografom neprofesionálnom (amatérom) vyjadriť svoj
subjektívny postoj a vlastné vnímanie vzťahov medzi Slovenskom a Srbskom.
2. Poslaním súťaže je zachytiť trvalé vizuálne svedectvo o okamihu doby ktorú žijú ľudia na
Slovensku a v Srbsku.
IV.
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE (FOTOGRAFI)
1. Účastníkom súťaže môže byť každý fotograf, ktorý prostredníctvom fotografie vyjadrí svoj postoj
a vzťah medzi Slovenskom a v Srbskom v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
2. Fotografom sa rozumie každá osoba, ktorá v zmysle tohoto štatútu zaslala do súťaže prihlášku s
aspoň jednou fotografiou, ktorej je autorom a ktorá spĺňa štatútom stanovené pravidla (ďalej aj
„autor“).

V.
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PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Každý účastník súťaže sa môže prihlásiť do súťaže maximálne tri fotografie, to jest po jednu
fotografiu v rámci jednej témy alebo jednu sériu fotografií v rámci jednotlivej témy. (Séria môže
obsahovať maximálne tri fotografie). Pokiaľ autor zašle viac fotografii hodnotiaca porota je
oprávnená vybrať, ktoré zo zaslaných fotografií, budú zaradené do súťaže aj bez súhlasu autora.
2. Autor je povinný pri zaslaní fotografie (série fotografií) do súťaže uviesť v prihláške aj tieto
dodatočné informácie o:
a) názov fotografie (fotografií alebo série fotografií),
b) tému do ktorej sú fotografie autorom zaradené,
c) dátum vyhotovenia fotografie (fotografií),
d) adresu, telefón a e-mailovú adresu autora prostredníctvom ktorej bude organizátor výlučne
komunikovať s autorom,
e) životopis autora, so zameraním na umeleckú prax (napr. uviesť účasť na výstavách, ocenenia
a pod.),
f) fotografiu autora vo veľkosti minimálne 19x13cm
3. Ak k v prihláške od súťaže nebudú uvedené údaje uvedené v bode 2. autor môže byť zo súťaže
vylúčený.
4. Do súťaže sa fotografie zasielajú v elektronickej forme na adresu uvedenú na webových stránkach
komory spolu s prihláškou.
5. Hodnotiaca porota (žiri) rozhodne, ktoré fotografie budú zaradené do užšej súťaže. Výsledky užšej
súťaže budú zverejnené na webovej stránke komory.
6. Fotografie, ktoré boli vybraté do užšej súťaže budú súčasne vystavené na výstave fotografií
„SLOVENSKO-SRBSKÉ MOSTY“, ktorá bude zorganizovaná pri príležitosti slávnostného
ukončenia súťaže a odovzdávania cien.
7. Podmienkou zotrvania v užšom hodnotení o ceny súťaže je aby autor fotografie doručil vo fyzickej
forme vytlačenú fotografiu (fotografie), ktoré postúpili do užšej súťaže v rozmeroch minimálne
24x30 cm na adresu sídla komory v Bratislave (ul. Grosslingová 4, 811 09 Bratislava) alebo do sídla
zastúpenia komory v Novom Sade (ul. Augusta Cesarca 18/312).
8. Na fotografie, ktorá nebudú vytlačená na nosiči vhodnom na jej vystavenie a nebudú fyzický
odovzdané na jednej z uvedených adries bude zo súťaže vylúčené.
VI.
TERMÍNY SÚŤAŽE
Termíny týkajúce sa vyhlásenia súťaže a jej trvania, vyhodnocovania výsledkov, ktoré fotografie postúpili
do užšej súťaže, odovzdania cien a všetky ostatné termíny budú zverejnené na stránkach komory
www.ssok.eu a www.sstk.eu
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2.
3.
4.
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VII.
HODNOTIACA POROTA (ŽIRI) A
CENY SÚŤAŽE
Hodnotiaca porota (žiri) súťaže bude zložená z odborníkov z oblasti fotografie zo Srbska
a Slovenska. Členov poroty a ich predsedu určí organizátor súťaže.
Predseda hodnotiacej poroty zvoláva schôdze a riadi ich.
Mená členov poroty a ich predsedu budú zverejnené na stránkach komory.
Pri hodnotení fotografií sa členovia poroty riadia výlučne vlastnými umeleckými kritériami.
V prvom kole hodnotenia organizátor podľa odporúčania hodnotiacej poroty určí aký bude počet
fotografií, ktoré postúpia do druhého hodnotiaceho kola súťaže a budú zverejnené na výstave.
V druhom hodnotiacom kole porota rozhodne o najúspešnejších fotografiách a ich autorom udelí
ceny.
Hodnotiaca komisia vyhodnotí najúspešnejšie fotografie a udelí ich autorom tieto ceny:
a) jednu hlavnú - Grand Prix cenu súťaže za najúspešnejšiu fotografiu, resp. sériu fotografií a
b) tri špeciálne ceny na zadané témy (Osobnosti, Ľudské dielo, Folklór).
Hodnotiaca porota udelí hlavnú a špeciálne ceny autorom bez ohľadu na to ako boli autormi
fotografie zaradené v prihláške do jednotlivých tém.
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VIII.
PODPOROVATELIA
1. Podporovateľom súťaže je každý subjekt (jednotlivec, firma, štátna alebo neštátna organizácia),
ktorý je stotožnený s cieľom súťaže a materiálne prispeje k uskutočneniu súťaže.
2. Pod materiálnym prispením sa rozumie zaobstaranie vecných cien do súťaže (alebo poskytnutie
peňazí na ich kúpu), poskytnutie občerstvenia, priestorov, v ktorých sa koná záverečná časť
súťaže, poskytnutie premietacích zariadení (projektorov) a pod.
3. Každý podporovateľ má nárok na to aby bol verejne oznámený, že prispel do súťaže.

1.
2.

3.
4.

5.

IX.
AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA
Fotografie zaslané do súťaže sa po jej skončení zostávajú majetkom Slovensko – srbskej
obchodnej komory.
Autor vyhlasuje a zodpovedá za to, že disponuje pre každú súťažnú fotografiu, na ktorej je
zobrazená osoba súhlas na jej zverejnenie v zmysle platných právnych predpisov Srbskej
a Slovenskej republiky a že tým neporušuje práva na ochrana osobnosti, resp. iné autorské
a osobnostné práva.
V prípade, ak autor nemá takýto súhlas, je si vedomý skutočnosti, že všetku zodpovednosť za
škodu znáša sám, v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Srbskej republiky.
Prihlásením sa do súťaže fotograf udeľuje organizátorovi bezpodmienečný a bezodplatný súhlas
na verejné vystavenie fotografií na výstavách vyhlasovateľa, ako aj bezodplatný súhlas na
vyhotovenie rozmnoženín súťažného diela, jeho verejné rozširovanie rozmnožovanie
akýmkoľvek spôsobom, zaradenie rozmnoženiny do súborného diela, verejné vystavenie a verejný
prenos rozmnoženiny.
Takto udelená licencia je výhradná a časovo a miestne neobmedzená.

X.
ZMENY ŠTATÚTU
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu podľa vlastného uváženia a bez
zdôvodnenia ako i právo bez zdôvodnenia zrušiť súťaž.
2. Zmenu štatútu a podmienok súťaže organizátor zverejní na internetovej stránke komory.
XI.
ÚČINNOSŤ ŠTATÚTU A RIEŠENIE SPOROV
1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže a jej zverejnenia na stránkach komory.
2. Osoby, ktoré sa prihlásia do súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu. Pod
zúčastnením sa súťaže sa rozumie skutočnosť, že autor zaslal na internetovú adresu komory
fotografiu v zmysle pravidiel tohto štatútu.
3. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so súťažou, budú tieto riešené
rozhodnutím organizátora súťaže.

Slovensko – srbská obchodná komora
...................................................
Dr. Miroslav Králik
predseda
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