
Súťaž o sprevádzanú túru v NP Malá Fatra 
 
Cieľ súťaže:  Ukázať krásy Národného parku Malá Fatra s rešpektovaním sezónnych uzáver turistických 
chodníkov.  
 

Čas trvania súťaže: Súťaž začína jej uverejnením a končí  15.6.2019 o 24:00 hod. 
 
Podmienky účasti v súťaži:  

 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zhotoví vlastnú autorskú 
fotografiu z turistiky v Malej Fatre (rešpektujúcej návštevný poriadok národného parku, najmä 
sezónnu uzáveru turistických chodníkov), uveďte prosím aj lokalitu, kde bola fotka urobená. 

 Fotografiu zašlite e-mailom na adresu gabriela.kalasova@sopsr.sk, v predmete e-mailu uveďte 
„Rešpektujem uzáveru”. 

 Fotografiu môžete zverejniť aj na sociálnych sieťach s hashtagom v tvare #respektujemuzaveru 
 Do súťaže sa každý môže zapojiť len s jednou fotografiou 
 Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na 

internetových portáloch ŠOP SR a jej organizačných zložiek. 

Výhra:  Spoločná túra v NP Malá Fatra s pracovníkom Správy NP Malá Fatra, ktorá bude spojená so 
zaujímavým rozprávaním o prírodných hodnotách národného parku. Termín a lokalitu si dohodne 
výherca spolu so Správou NP Malá Fatra po ukončení súťaže. Výherca sa zúčastní sprevádzanej túry 
na vlastnú zodpovednosť. 
 
Výherca: Zo všetkých fotografií doručených e-mailom bude vyžrebovaný jeden výherca. Jeho meno 
bude zverejnené najneskôr do troch dní od uzávierky súťaže (do 18.6.2019) na stránke 
http://npmalafatra.sopsr.sk/  
 
Ochrana osobných údajov : 

 Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na 
internetových portáloch ŠOP SR a jej organizačných zložiek.  

 Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, v informačných 
materiáloch vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich s témou súťaže, ako 
aj použité pre nekomerčné potreby vyhlasovateľa. 

 Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v 
rámci fotosúťaže. 

 Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a „autorský zákon“), 
súťažiaci prihlásením sa do fotosúťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na 
použitie diela spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi 
použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je 
vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu 
diela, verejné vystavenie diela, šírenie na webstránkach http://www.sopsr.sk/web/ a 
http://npmalafatra.sopsr.sk/ a na Facebook stránkach: https://www.facebook.com/sopsr.sk/ a 
https://www.facebook.com/npmalafatra/ 

 Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a 
časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo, vrátane jeho zložiek a častí, sprístupňovať 
verejnosti, najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a 
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iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Vyhlasovateľ si 
vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo 
neprimerané súťaži. 

 
Všeobecné ustanovenia:  
Facebook sa na súťaži nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou 
nie je akokoľvek spojený.  
Správa NP Malá Fatra nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti 
s účasťou v súťaži, za žiadnu škodu spôsobenú tretím osobám zverejnením a šírením súťažných 
fotografií prostredníctvom Facebook-u a internetu.  
Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením súťažnej 
fotografie a s tým súvisiacu škodu zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý fotografiu do súťaže 
poskytol.   
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v 
súťaži alebo s prevzatím výhry.  
 
Varín, dňa 18.4.2019, spracovala Kalašová 


