PRAVIDLÁ súťaže

My na SK Route 66

1. Organizátor súťaže:
Slovenská asociácia Route 66 s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné
Slovensko

2. Účastníci súťaže:
Účastníkom súťaže sa môže stať každý občan európskej únie, ktorý súhlasí s týmito
pravidlami súťaže, podmienkami ochrany osobných údajov a v čase súťaže pošle súťažné
fotografie na mailovú adresu organizátora súťaže. Komunikačným jazykom je jazyk slovenský.
Účastník súťaže súhlasí s tým, aby po ukončení súťaže jeho fotografie organizátori
použili na propagáciu ďalšieho ročníka súťaže, propagáciu cesty 66 a jej okolia, a to buď
publikovaním v tlači, v masmédiách, na výstavách alebo na plagátoch, v elektronických
médiách s uvedením mena autora bez nároku na honorár.
Členovia organizačného výboru a členovia poroty sa súťaže nemôžu zúčastniť.
Ochrana osobných údajov :
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje uvedené súťažiacim v prihláške, budú
použité len pre účely súťaže, nebudú poskytnuté tretím osobám. Za prihlášku sa považuje prvý
došlý mail so súťažnou fotografiou. Osobné údaje uvedené v prihláške budú archivované za
účelom zachovania historických podkladov tejto súťaže. Účastník súťaže má právo kedykoľvek
požiadať organizátora súťaže Slovenskú asociáciu Route 66 o výmaz osobných údajov.
Účastník súťaže sa zaväzuje, že osoby odfotené na súťažných fotografiách súhlasia
s prihlásením týchto fotografii do súťaže a súhlasia s publikovaním týchto fotografií na
výstavách, v tlači a v masmédiách bez nároku na honorár.
Účastník súťaže súhlasí s uvedením mena, priezviska, veku a mesta/obce, prípadne
krajiny pri názvoch fotografií uverejnených vo výsledkoch súťaže v tlači masmédiách
a výstavách fotografií a propagáciu tejto súťaže v ďalších ročníkoch bez nároku na honorár.
Veková hranica fotografov nie je obmedzená. Súťaže sa môže zúčastniť fotografi
amatéri, ale aj fotografi profesionáli.

3. Témy súťažných fotografií:

-

Témy súťažných fotografií sú:
1. - Krajina - fotografia zachytáva prírodné krásy a zaujímavosti, hrady a zámky v
krajinnej oblasti, ktorou cesta prechádza;
2. - Dokument - fotografia dokumentuje udalosti (kultúrne, športové, street-fotografia)
odohrávajúce sa v mestách, obciach a oblastiach, ktorými cesta prechádza;
3. – Ľudia a folklór - fotografia zachytáva ľudí, ich prácu, obyčaje a špecifiká života
v obciach a mestách, ktorými cesta prechádza, prípadne ležia v jej blízkom okolí;
4. - Architektúra - fotografia zachytáva stavby a objekty postavené v obciach a mestách
ležiacich na trase SK Route 66 a v jej bezprostrednom okolí;
5. - Fauna a flóra - fotografia zachytáva zvieratá, stromy, rastliny odfotené v okolí cesty.

4. Termín súťaže:
Do súťaže môžu posielať súťažiaci svoje fotografie od 1. augusta 2020. Súťaž končí 31.
októbra 2020 30. novembra 2020 o 23:59 hod. Rozhodujúci je dátum a čas odoslaného mailu
so súťažnými fotografiami. Súťažiaci môžu posielať súťažné fotografie priebežne počas doby
trvania súťaže. Fotografie musia byť vyhotovené v termíne od 1. 6. 2020 1. 1. 2020 do 31.10
2020 30. novembra 2020, nie staršie. Na každú zaslanú fotografiu obdrží súťažiaci spätne mail
o zaradení/nezaradení fotografie do súťaže.
Súťažné fotografie nebudú priebežne zverejňované webových stránkach a facebookovej
stránke Slovenskej asociácie Route 66. Budú zverejnené len v čase hodnotenia verejnosťou od
15. 11 2020 6. 12. 2020 do 31.12. 2020 6.1.2021, a to na facebookovej stránke Slovenskej
asociácie Route 66. Súťažné fotografie budú počas doby hlasovania verejnosťou označené
číslom a názvom fotografie, meno autora nebude uvedené. Mená autorov fotografií budú
doplnené po termíne hodnotenia verejnosťou.
5. Prihlášky do súťaže:
Súťažiaci sa do súťaže zvlášť neprihlasuje, za prihlášku sa považuje prvý došlý mail so
súťažnou fotografiou.
Každú fotografiu je potrebné poslať mailom samostatne. V predmete mailu súťažiaci
uvedie „SK Route 66“ a poradové číslo fotografie, ktorú posiela, napr. SK Route 66 – 1. Do
každého mailu s fotografiou súťažiaci uvedie názov fotografie a tému (stačí číslo z bodu 3.
týchto Pravidiel), svoje meno a priezvisko, mesto, krajinu, vek súťažiaceho a telefonický
a mailový kontakt. Osoby, ktoré pred začatím súťaže nedovŕšili 18.-ty rok musia pri prihlasovaní
do súťaže doložiť súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži (sken podpísaného súhlasu,
najneskôr pri poslednej zaslanej súťažnej fotografii).
Mailová adresa pre zasielanie fotografii je foto@sk-route66.sk.

6. Fotografie:
Fotografie sa posielajú v elektronickej forme. Jeden súťažiaci môže poslať maximálne 5
súťažných fotografií, bez ohľadu na to, v ktorej téme. Formát fotografie jpg (jpeg), pomer strán
3:2, 4:3, 16:9, dlhšia zo strán má cca 4000 pixelov, maximálna veľkosť fotografie 10 MB.
Fotografie sa posielajú do súťaže bez rámikov. Fotografie môžu byť farebné alebo
monochromatické, výber zvolí autor fotografie. Fotografie je možné upravovať.

Autor súťažnej fotografie môže počas doby trvania súťaže pôvodnú fotografiu opraviť alebo
nahradiť inou, ale táto nová fotografia musí byť zaslaná z toho istého mailu a s tým istým
názvom predmetu.
Poznámka: Organizačný výbor má právo zo súťaže vylúčiť fotografie propagujúce násilie,
týrane, hanobenie rasy, náboženské vyznanie a fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými
mravmi.

7. Hodnotenie súťažných fotografií:
Hodnotenie fotografií vykoná odborná porota a verejnosť prostredníctvom facebookovej
stránky Slovenskej asociácie Route 66 v termíne od 15. novembra 2020 6. 12. 2020 do 31.
decembra 2020 6.1.2021 do 23:59 hod.
Súťažné fotografie budú zverejnené na facebookovej stránke Slovenskej asociácie Route
66, na ktorej bude prebiehať hlasovanie verejnosti o najlepšiu fotografiu v každej téme
a o celkovo najlepšiu fotografiu, len v čase hodnotenia verejnosťou, teda od 15. 11 2020 6. 12.
2020 do 31.12. 2020 6.1.2021. Súťažné fotografie budú počas doby hlasovania verejnosťou
označené číslom a názvom fotografie, meno autora nebude uvedené. Mená autorov fotografií
budú doplnené po termíne vyhlásenia výsledkov súťaže, ktorý je určený na 6.1.2021 17.1.
2021.
Verejnosť bude súťažné fotografie „lajkovať“, za lajk sa považuje akákoľvek ikonka (páči
sa mi, super, žasnem, je mi ľúto, cítim s vami, štve ma to). Počet lajkov bude spočítaný
k 31.12.2020 6.1.2021 23:59. O víťaznej fotografii v prípade hlasovania verejnosťou rozhoduje
počet lajkov, v prípade rovnosti rozhoduje vyšší počet laikov v poradí ikoniek super, páči sa mi,
žasnem. Ostatné ikonky hodnotenia majú rovnakú úroveň a rozhodujú o umiestnení
v poslednom kroku. V prípade aj takejto rovnosti bude fotografiám pridelené rovnaké poradie.
Každý člen odbornej poroty vyhodnotí najlepších 10 fotografií, a to pridelením bodov od 10
pre najlepšiu fotografiu, po 1 bod pre poslednú hodnotenú fotografiu. Najlepšou fotografiou
v danej téme sa stane fotografia s najväčším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov
rozhodujú body predsedu odbornej komisie, v prípade ďalšej rovnosti bodov budú fotografie
hodnotené na rovnakom mieste.
Porota vyhlási aj absolútne najlepšiu fotografiu, bude ňou fotografia, ktoré bez rozdielu
témy získa najväčší počet bodov od členov odbornej poroty a aj od verejnosti. Hlasovanie
verejnosti sa započíta tak, že fotografia, ktorú verejnosť ohodnotí najväčším počtom laikov
dostane 10 bodov a každá ďalšia v poradí o jeden bod menej. V prípade rovnosti laikov
rozhoduje ich význam popísaný vyššie.
Výsledky súťaže budú oznámené 6. januára 2021 17. januára 2021 na facebookovej
a internetovej stránke Slovenskej asociácie Route 66.

8. Ceny víťazom
Autori víťazných fotografií v každej téme hodnotení porotou a hodnotení verejnosťou
získajú vecné ceny a zážitkové pobyty, autor víťaznej fotografie v absolútnom poradí víkendový
pobyt v Centrále Sk-route 66 v Lopeji pre 2 osoby v termíne podľa vlastného výberu a 30
minútový fotografický let.

9. Vyhodnotenie súťaže
Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdaním cien autorom fotografií
a vernisážou výstavy fotografií sa uskutoční v centrále Slovenskej asociácie Route 66 v Lopeji
vo februári 2021.

10. Organizačný výbor súťaže:
Riaditeľ organizačného výboru:

Dr. Juraj Smrečan
prezident Slovenskej asociácie Route 66

Tajomník súťaže:

Michaela Rudová,,
OO CR Stredné Slovensko

Technické zabezpečenie a archivácia
súťažných fotografií:
Odborná porota - predseda
členovia

Milan Černák
predseda Klubu Mototuristika
Jozef Fašanga – fotograf, člen ZSF a FIAP

Angela Vidholdová – metodička pre fotografiu Podpolianske osvetové stredisko
Zvolen
Peter Babiak – krajinársky fotograf
Tibor Szabosi – športový fotograf
Ján Miškovič – športový fotograf
Martin Kmeť – CBS
Martin Mázor – Slovenský syndikát novinárov

