
PODMIENKY A PRAVIDLÁ 
FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE  

 
 

1. Vyhlasovateľom súťaže je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. 

2. Trvanie súťaže: 

     3. september 2020 – 31. október  2020 
 
3. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski a profesionálni fotografi 
s fotografiami  zhotovenými na území Českej republiky a Slovenskej 
republiky. Zaslaním fotografií autor súhlasí s podmienkami a pravidlami 
súťaže. 

 
4. Fotografie zaslané do súťaže musia byť dielom autora, ktorý ich do súťaže 
prihlásil. 

 
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG) tak, aby 
bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 
2200 bodov (pixelov) a viac na dlhšej strane, najmenej 300 DPI. V čase 
zaslania do súťaže nesmie byť fotografia staršia ako 2 roky. Na súťažných 
fotografiách sa nesmú používať rámy, grafické prvky ani manipulácie obrazu, 
textové prvky, napr. meno fotografa alebo copyright. 
  
6. Do každej kategórie môže jeden autor poslať  maximálne 3 fotografie. 
 
7. Súťaž sa vyhlasuje v troch súťažných kategóriách:  

    I. kategória PODUJATIA (poznámka: v prípade, že fotografia zobrazuje 
osobu/osoby tak, že sú na nej rozpoznateľné, doloží autor písomný súhlas 
datovaný a podpísaný osobou/osobami zobrazenými na fotografii pre jej 
použitie v súťaži a v zmysle týchto podmienok a pravidiel) . 
 
    II. kategória MONTÁNNA KRAJINA A PODZEMIE, ARCHITEKTÚRA BANSKÝCH 
REGIÓNOV. 



    III. kategória PAMIATKY (bansko-technické pamiatky,  banské diela a činné 
banské prevádzky).  

 
8. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31. októbra 2020 do 23:59 hod. 
elektronicky na e-mail: zdruzeniebsc@gmail.com (prípadne cez úložisko). 
Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne 
alebo poštou na adresu Vyhlasovateľa: Združenie baníckych spolkov a cechov 
Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01  Banská Štiavnica. 

 
9. K súťažným fotografiám autor uvedie: 
       – meno, priezvisko a adresu, 
       – telefónne číslo alebo e-mail, 
       – stručný popis fotografie, miesto a čas zhotovenia, 
       – názov súťažnej kategórie. 

  
10. V každej kategórii sa oceňujú tri fotografie v poradí I. miesto, II. miesto 
a III. miesto. Autor  víťaznej fotografie získa finančnú odmenu vo výške 100 
EUR, druhý v poradí 80 EUR, tretí v poradí 60 EUR, každý z ocenených ďalej 
získa predplatné časopisu MONTANREVUE na rok 2021. Vyhlasovateľ súťaže si 
vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné 
fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v 
kategórii neudeliť žiadne ocenenie. 

 
11. O víťazoch súťaže rozhodne porota menovaná predsedom Združenia. 
Víťaza v každej kategórii si zvolí aj verejnosť hlasovaním na facebookovom 
profile Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Traja vylosovaní 
z hlasujúcich získajú predplatné časopisu MONTANREVUE na rok 2021. 
Víťazom v kategórii sa stane autor fotografie, ktorá na sociálnej sieti 
Facebook získa najväčší počet “Páči sa mi to”. Všetky súťažné fotografie na 
facebookovom profile Vyhlasovateľa pre hlasovanie verejnosti budú 
zverejnené od 1. novembra  - 20. novembra 2020. 
 
12. Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže automaticky súhlasí so 
zverejnením a kopírovaním fotografií na prezentačné a propagačné účely 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska kedykoľvek v tlačenej i 
elektronickej forme. Účastník doručením fotografií Vyhlasovateľovi  
prehlasuje, že fotografie sú jeho autorským dielom.  
      Súťažiaci zároveň zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje 
môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené 
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Vyhlasovateľom v médiách, v tlačených príp. elektronických médiách, na 
webovej stránke Vyhlasovateľa alebo facebookovej stránke Vyhlasovateľa.  
  
13. Vyhlasovateľ súťaže vyhlási výsledky súťaže  a hlasovania verejnosti na 
sociálnej sieti 4. 12. 2020 a zverejní víťazné fotografie na webovej stránke 
www.zbsc.eu, na facebookovom profile Združenia a v časopise 
MONTANREVUE č.4/2020.  Ocenených účastníkov súťaže bude Vyhlasovateľ 
na prevzatie odmeny kontaktovať telefonicky prípadne e-mailom najneskôr 
do 20.11. 2020. 

 
14. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas na použitie 
diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela 
s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu 
vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. 
Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. 

 

15. Víťazné fotografie s výberom ďalších fotografií budú predmetom výstavy 
na najbližšom stretnutí banských miest a obcí Českej republiky a Slovenskej 
republiky a môžu byť použité pre aktivity jednotlivých členov Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska. 
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