
 
 

  

                                    ŠTATÚT SÚŤAŽE   

Fotografická súťaž s názvom  

„Mladosť v tradícií národa“ 

platný pre rok 2022 

 
 
A. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
 
Článok 1 
Fotografickú súťaž „Mladosť v tradícií národa“ vyhlasuje a organizuje Centrum Europe Direct 
Lučenec , Radnica, Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec, tel./fax: +421 (47) 4331513, e-mail: 
europedirect@lucenec.sk v spolupráci s Mestom Lučenec a Novohradským osvetovým 
strediskom v Lučenci. Vyhlasovateľ súťaže určuje súťažný poriadok, program a koordináciu 
súťaže a zabezpečuje vyhlásenie výsledkov súťaže. Dbá na transparentný a čestný priebeh 
súťaže. 
 
 
B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 
 
Článok 2 
Cieľom súťaže je čo najvernejšie zachytiť mládež prostredníctvom fotografie pri zachovávaní 
tradícií svojho národa/štátu na 26. ročníku Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, 
ktorý sa koná v dňoch 27.-31.07.2022 v slovenských a maďarských obciach (Šomoška, 
Salgótarján, Fiľakovo, Lučenec, Bánk, Divín) za účasti krajín EÚ a iných krajín Európy. Podujatie 
je organizované pri príležitosti “Európskeho roka mládeže 2022”.   
 
C. PODMIENKY ÚČASTI 
 
Článok 3 
Súťaže sa môže zúčastniť široká verejnosť v rámci Banskobystrického kraja a tiež ostatných 
krajov Slovenska.  
Každý účastník, ktorý sa chce zúčastniť fotografickej súťaže môže organizátora súťaže – centrum 
Europe Direct Lučenec – požiadať o voľné vstupenky na ktorékoľvek miesto organizovania 
festivalu počas 4 dní /27.-31.07.2022/ na e-mail: europedirect@lucenec.sk alebo telefonicky na 
čísle 047/4331513. 
Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou vlastnou fotografiou, ktorú vlastnoručne 
zhotovil, vo veľkosti max. 2 MB, ktorú zašle elektronicky spolu s názvom fotky, svojimi údajmi 
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, mobil, e-mail) na e-mailovú adresu vyhlasovateľa 
súťaže: europedirect@lucenec.sk do 05. 08. 2022.   
 

Článok 4 
Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka pre podozrenie 
z podvádzania v akejkoľvek forme a vylúčiť danú fotografiu zo súťaže a to aj v prípade 
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dôvodného podozrenia, že účastník porušil niektorú z podmienok uvedenú v tomto štatúte. 
Rozhodnutie organizátora bude v tomto prípade konečné. 
 
 

D. PRIEBEH A HODNOTENIE  SÚŤAŽE 
 
Článok 5 
Priebeh súťaže 
Do súťaže budú zaradené všetky súťažné fotografie  doručené elektronicky najneskôr do 5. 
augusta 2022 na e-mail organizátora súťaže. Zo všetkých prijatých fotografií  bude hodnotiť 
odborná komisia, či fotografia spĺňa všetky požadované podmienky súťaže. Stanoví víťazov 
a vyhlási 3 najlepšie fotky. 
Každý účastník v tejto súťaži automaticky súhlasí s podmienkami súťaže a dáva súhlas 
organizátorovi na bezplatné využitie súťažných fotografií pre potreby realizácie súťaže, jej 
propagácie a vyhodnotenia. 
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené, chybne adresované, poškodené 
alebo nedoručené fotografie, či už kvôli technickým problémom postihujúcim elektronickú 
komunikáciu alebo iným problémom.   
Každý účastník súťaže je zodpovedný za obsah fotografie, s ktorou sa prihlásil do súťaže, ako aj 
za ochranu súkromia zobrazených osôb.  
Porota po vyhodnotení zverejní poradie súťažných fotografií. Slávnostné odovzdávanie cien pre 
víťazov bude na vernisáži výstavy uvedených fotografií.  
 
 

Článok 6 
 

Hodnotenie 
Doručené fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá na základe kritérií kvality, inovatívnosti, 
kreativity a spôsobu spracovania  témy rozhodne o víťazoch na 1., 2. a 3. mieste.  

 
Článok 7 
 
Ceny v súťaži 
Súťažiaci umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné vecné ceny.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo vybrať alternatívneho víťaza v prípade, že sa preukáže, že 
účastník a víťaz sa dopustil podvádzania v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôsobom 
porušil niektorú z podmienok uvedených v tomto štatúte. 

Výhercovia budú požiadaní o  podpísanie samostatného formulára o prebratí cien za výhru 
v súťaži stanoveného organizátorom. 

Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou 
obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania ceny. 
 
 
 
 



 
 

  

 
E. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 
Článok 8 
 

Časový harmonogram 
 

Vyhlásenie súťaže: 11. júla 2022 
Uzávierka prijímania fotografií: 5. augusta 2022 
Hodnotenie vybraných fotografií odbornou komisiou: do 12. augusta 2022 
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže: do 20. augusta 2022 
Výstava fotografií: 19.08. - 20.08.2022 
 
 
 

F. POROTA SÚŤAŽE 
 

Článok 9 

Porota 

Porotu súťaže menuje vyhlasovateľ súťaže. Porota je minimálne 3 členná: 2 delegovaní členovia 
organizátora súťaže, 1 člen je profesionálny fotograf. Vyhlasovateľ súťaže má právo doplniť 
porotu o ďalších členov. 
 
Článok 10 
Porota sa pri svojej práci riadi súťažným poriadkom, ktorý vypracuje organizátor súťaže. 
Rozhodnutia poroty sú konečné. Voči rozhodnutiam poroty nie je možné podať odvolanie ani 
využiť iný opravný prostriedok. 
 
 
Článok 11 
Tento štatút platí na realizáciu súťaže „Mladosť v tradícií národa“ v roku 2022. 
 
 
G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Účasťou v súťaži udeľuje účastník organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním 
poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať 
najmä na účely realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním 
osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 3 rokov a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, 
písomne, formou listu doručeného príslušnému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby 
konania súťaže to však má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže). Odvolanie súhlasu voči 
jednému z oprávnených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. 
Oprávnené subjekty smú osobné údaje účastníka spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. 
Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 
20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje účastníka je možné bezplatne 
zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných 
materiáloch organizátora, s čím účastník zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. V rovnakom 



 
 

  

rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník organizátorovi aj súhlas na využívanie ním 
poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.  
 
Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby sa zapojili do 
propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v akejkoľvek forme za tieto 
propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať, okrem iného, ich mená, fotografie 
z odovzdávania cien atď. 
 
Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité výhradne v súvislosti s touto 
súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou pre účely súťaže (vrátane následnej 
propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).  
 
Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť 
v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad 
rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 
organizátora, než na plnenia uvedené v týchto pravidlách.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo 
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.  
 
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa tejto súťaže.  
 
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti s ňou. 
Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou 
obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania odmeny. 
 
V prípade rozporu medzi štatútom súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných 
materiáloch alebo iných materiáloch určených verejnosti a textom tohto štatútu, platí znenie tohto 
štatútu. 
 

 
V Lučenci, dňa 11. júla 2022 
 

 


