SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ
Hory bez hraníc

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1.1. Organizátorom súťaže Hory bez hraníc, nazývaná ďalej Súťaž, je:
Burda Media Polska Sp. z o. o. so sídlom na ul. Marynarska 15, 02-674 Varšava, zapísaná do
registra podnikateľov vedeného Obvodným súdom pre hl. m. Varšava, XIII Hospodársky
odbor Štátneho súdneho registra, pod č. KRS: 0000574730, DIČ: 897-14-11-483, IČO:
931051710 (ďalej: Burda alebo Organizátor).
1.3. Partnerom súťaže a poskytovateľom cien je Podkarpatská regionálna turistická
organizácia IČO: 691576526 DIČ: 813-32-76-337, nazývaný ďalej Partner
1.2. Súťaž je organizovaná podľa zásad stanovených týmito súťažnými pravidlami (ďalej
nazývané Súťažné pravidlá) a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
2.1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky plnoleté fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na
právne úkony, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v týchto Súťažných pravidlách (s
výnimkou osôb uvedených v bode 2.2. nižšie), ktoré do 31. 10. 2020 do 23.59 h sa prihlásia
podľa pokynov, ktoré sú uvedené v bode 4.1.
2.2. Účastníkmi Súťaže nemôžu byť:
2.2.1. Zamestnanci alebo členovia Predstavenstva Organizátora a Partnera a najbližší rodinní
príslušníci týchto osôb;
2.2.2. Ľudia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a uskutočnení súťaže,
vrátane členov poroty, ktorá vyberala víťazov.
3. ČAS TRVANIA SÚŤAŽE
3.1. Súťaž sa začína dňom 14. 9. 2020 a potrvá do 31. 10. 2020.
3.2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční nie neskôr ako 15. 11. 2020.

4. ZÁSADY ÚČASTI V SÚŤAŽI
4.1. Kto sa chce zapojiť do Súťaže, tak musí byť evidovaným a prihláseným užívateľom
servisu Instagram, ako aj umiestniť na svojom Instagramovom konte foto so #súťažnými
linkami #natgeopl #gorybezgranic #górybezgranic. Očakávame zábery prezentujúce krásu
poľsko-slovenského pohraničia spolu s pešími horskými chodníkmi a s nimi spojenými
turisticko-prírodopisnými atrakciami.
4.2. Účasť v súťaži je bezplatná.
4.3. Podmienkou účasti je samostatné zhotovenie súťažnej fotografie na území poľskoslovenského pohraničia, t. j. na území uvedenom v programe INTERREG PL-SK: podregión
krosniansky (poviaty: Bieszczady, Lesko, Sanok, Brzozów, Jaslo, Krosno, mesto Krosno),

mesto Rzeszów, poviat Rzeszów, podregión przemyský (poviaty: Przeworsk, Przemyśl,
Jarosław, Lubaczów), Prešovský samosprávny kraj (okresy: Poprad, Kežmarok, Stará
Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov,
Medzilaborce, Humenné, Snina). Prihláška do súťaže je súčasne súhlasom účastníka s tým, že
prijíma podmienky týchto Súťažných pravidiel.
4.4. Fotografie prihlásené v rámci súťaže, vrátane fotoreportáží o využití odmeny:
a) by mali byť výsledkom osobnej tvorivosti účastníka,
b) nesmú obsahovať vulgarizmy, urážlivý obsah alebo obsah v rozpore so zákonom,
c) nemôžu obsahovať podobizeň rozpoznateľných tretích osôb bez ich súhlasu so zdieľaním
podobizne v súťaži,
d) nesmú narúšať práva tretích osôb, najmä osobné majetkové práva a autorské práva tretích
osôb, práva na ochranné známky alebo akékoľvek iné výlučné práva.
4.5. Účastník prehlasuje a zaručuje, že mu prislúchajú výlučné a neobmedzené autorské práva
na prihlásené súťažné dielo, ktoré je prejavom jeho vlastnej individuálnej tvorivej činnosti
pôvodného charakteru a je bez fyzických a právnych vád, ako aj nárokov tretích osôb.
4.6. Ak súťažná úloha spočíva v zaslaní súťažného príspevku obsahujúceho podobizeň
účastníka Súťaže, tak Laureát Súťaže vyhlasuje, že udeľuje Organizátorovi a Partnerovi
Súťaže bezplatný súhlas so zaznamenaním svojej podobizne a jej verejným šírením v
materiáloch týkajúcich sa Súťaže, a to aj v rámci prezentácie súťažného príspevku, najmä v
tlači, televízii, propagačných a reklamných materiáloch atď.
4.7. V prípade, že tretie osoby vznesú voči Organizátorovi nároky v dôsledku porušenia práv
uvedených v bode 4.4. a 4.5. Účastník sa zaväzuje uspokojiť nároky vznesené voči
Organizátorovi z tohto titulu. Okrem toho v tejto uvedenej situácii je takáto osoba vylúčená zo
Súťaže.
4.8. Organizátor má právo vylúčiť takého účastníka z účasti v Súťaži (a tiež odmietnuť udeliť
mu odmenu) kedykoľvek v priebehu Súťaže, vo vzťahu ku ktorému sa dozvedel o konaní v
rozpore so Súťažnými pravidlami.
4.9. Neúplné alebo nesprávne vyplnené súťažné prihlášky nebudú zaradené do Súťaže.
4.10. Laureát súťaže vyhlasuje, že súhlasí s mnohonásobným (neobmedzene počtom, časom a
územím) a bezplatným použitím jeho súťažného diela (prihlášky) v celom rozsahu
a v ľubovoľne vybraných fragmentoch Organizátorom a Partnerom Súťaže a spoločnosťami
spojenými s Organizátorom kapitálovo, alebo cez osoby nepriamo. alebo priamo, ako aj
subjekty označené Organizátorom vo všetkých známych oblastiach použitia, a to najmä:
a. Uchovávanie a reprodukcia tlačou alebo podobnými technikami vrátane fotokopírovania a
mikrokopírovania;
b. Vydávanie (publikovanie) a distribúcia vo všetkých vydaniach bez ohľadu na formu,
štandard, systém alebo formát bez obmedzenia výšky nákladov, počtu vydaní a výtlačkov; to
zahŕňa tiež právo na čiastočnú alebo úplnú opakovanú tlač (pred a po výrobe) vrátane
fotokopírovania, mikrokopírovania a mikrorozmnožovania, ako aj rozmnožovania iným
spôsobom;
c. Ukladanie do pamäte počítača a vytváranie kópií týchto záznamov na potreby využitia a
trvalé alebo dočasné rozmnožovanie počítačového záznamu vcelku alebo sčasti akýmikoľvek
prostriedkami a v akejkoľvek forme;

d. Využívanie na marketingové účely vrátane reklamy, propagácie, označenia alebo
identifikácie Organizátora; zahŕňa tiež uchovávanie a polygrafické množenie a použitie týchto
záznamov; audiovizuálne uchovávanie akoukoľvek technikou bez ohľadu na štandard, systém
a formát; vysielanie pomocou vizualizácie alebo káblového či bezdrôtového zvuku
akýmikoľvek technickými prostriedkami vrátane vysielania cez satelit; nahrávanie na
zariadenia určené na viacnásobnú reprodukciu pomocou zvukových a obrazových nosičov
vrátane duplikácie, šírenia a reprodukcie nahrávok, prenášania, prehrávania a vysielania
v reláciách v masovokomunikačných prostriedkoch, po nahraní na zvukové a/alebo obrazové
nosiče;
e. Verejné sprístupňovanie takým spôsobom, aby k nemu mal každý prístup v mieste a čase,
ktoré si sám zvolí, vrátane ľubovoľných – elektronických, digitálnych atď. verejných
komunikačných kanálov;
f. Distribúcia výtlačkov a ich kópií. Účastník Súťaže udeľuje Organizátorovi na základe tohto
ustanovenia povolenie na použitie patričných autorských práv vo všetkých oblastiach
využívania uvedených vyššie, za predpokladu, že pre použitie vyššie uvedenej súťažnej práce
v týchto oblastiach je potrebné alebo nevyhnutné vytvoriť odvodené dielo, ako aj povolenie
na udeľovanie vzájomného a súbežného alebo samostatného spracovania, úpravy, adaptácie
časti alebo celku vrátane toho, že im budú dané formy rôzneho druhu (zmenené, skrátené,
rozšírené alebo zhustené) s právom na reprodukciu na záznamových médiách (disketa,
pamäťová karta, diapozitív, slajd, mikrofilm, fotokópia, mikroreprodukcia, disk CD a DVD
apod.) a s právom na využitie na zvukových a obrazových nosičoch. Účastník Súťaže zároveň
udeľuje Organizátorovi súhlas na udelenie ďalších licencií v rozsahu získaných práv k vyššie
uvedenému súťažnému dielu.
4.11. Laureát Súťaže súhlasí s tým, aby jeho súťažná práca, ktorú prihlásil do súťaže, bola
využívaná v súlade s potrebami Organizátora a Partnera Súťaže a/alebo subjektu určeného
Organizátorom a s požiadavkami na jej zverejnenie a šírenie vo vyššie uvedených oblastiach
použitia, podrobená s výhradou patričnému spracovaniu, úprave, adaptácii, pridávaniu názvov
a titulkov, skratiek, technických úprav, robeniu opráv vrátane štylistických, pravopisných a
jazykových atď.
5. ZÁSADY VÝBERU VÍŤAZOV A PONÚKANÉ ODMENY
5.1. Spomedzi správne zaslaných súťažných prihlášok Hory bez hraníc súťažná porota v prvej
fáze vyberie od 1. 11. 2020 do 10. 11. 2020 troch finalistov a 20 odmenených osôb, ktorých
práce budú publikované na instagramovom profile National Geographic Polska. Súťažná
porota vyberie laureátov, pričom zohľadní zvlášť tieto kritériá: originalita, estetika, vecná
a štylistická správnosť zaslanej súťažnej práce.
5.2. Cenami pre troch výhercov súťaže sú nasledujúce odmeny, ktoré budú odovzdané po
predchádzajúcom vyplnení potvrdenia o prevzatí odmeny:
Za 1. miesto
- šek v hodnote 1 000 zł.
Za 2. miesto
- šek v hodnote 750 zł.
Za 3. miesto

- šek v hodnote 500 zł.
Pre 20 odmenených fotografií – publikovanie odmeneného záberu v Instagrame National
Geographic Polska (natgeopl) a v článku na www.national-geographic.pl
5.3. Za vyhrané vecné odmeny nepatrí ani peňažná, ani vecná náhrada.
5.4. Laureát nemá právo postúpiť odmenu tretej osobe.
5.5. Pokiaľ to vyplýva z platných právnych predpisov, každý z laureátov Súťaže je povinný
zaplatiť daň z príjmu splatnú z výhier v súťaži vo výške 10 % z hrubej hodnoty odmeny.
Organizátor je pritom platcom vyššie uvedenej dane z výhier. V takom prípade je
podmienkou, že Organizátor vydá odmenu to, že Laureát zaplatí príslušnú daň splatnú z výhry
- t. j. v prípade peňažnej výhry – po tom, čo Organizátor odpočítal 10 % z hodnoty odmeny, a
v prípade vecnej ceny – po tom, čo Laureát uhradí 10 % z hodnoty odmeny Organizátorovi
(ako platca dane).
5.6. Laureátovi patrí právo odmietnuť vyhranú odmenu. V takom prípade odmena prechádza
do vlastníctva Organizátora.
5.7. Podmienkou udelenia odmeny Organizátorom je, že Víťaz zaplatí patričnú daň z výhry
stanovenú v bode 5.5. – ak sa to vyžaduje.
5.8. Po uzavretí Súťaže sa Organizátor skontaktuje s laureátmi Súťaže prostredníctvom
servisu sociálnej siete, kde bolo zverejnené vyhlásenie Súťaže, prostredníctvom súkromnej
správy s informáciami o výhre a so žiadosťou o zaslanie e-mailom požadovaných osobných
údajov potrebných na doručenie odmeny.
5.9. K zasielaniu odmien, vyhraných v súťaži, dôjde do 20. 11. 2020.
5.10. Ak Víťaz nesplní podmienky uvedené v bode 5.7. a/alebo 5.8. alebo neprevezme
odmenu v lehote do 31. 11. 2020 odmeny prepadávajú.
5.11. Neodovzdanie odmeny v dôsledku neposkytnutia osobných údajov a/alebo kontaktných
údajov, poskytnutia nesprávnych údajov alebo neaktualizácie údajov výhercom Súťaže alebo
neposkytnutia úplných údajov uvedených v bode 5.8. znamená stratu práva na odmenu, ktorá
sa stáva majetkom nasledujúceho potenciálneho Laureáta.
5.12. Podmienkou získania odmeny je, že výherca splní všetky ustanovenia týchto
Súťažných pravidiel.
5.13. Zoznam laureátov Súťaže zverejnený anonymným spôsobom (napr. uvedením krstného
mena a prvého písmena priezviska alebo prezývky spolu s miestom bydliska) môže byť
publikovaný v materiáloch uzatvárajúcich Súťaž, najmä na stránkach, kde bola Súťaž
zverejnená.
6. KOMISIA
6.1. Na kontrolu správnosti Súťaže bude ustanovená Komisia, tvorená zástupcami
Organizátora.
6.2. Komisia bude kontrolovať, či Organizátor splnil všetky záväzky, ktoré vyplývajú z týchto
Súťažných pravidiel.
7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Spracovanie údajov sa uskutočňuje v rozsahu stanovenom ustanoveniami zákona o
ochrane osobných údajov z 10. mája 2018, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom toku týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zabezpečením
uplatňovania nariadenia 2016/679.
7.2. Správcom, čiže subjektom rozhodujúcim o tom, ako budú využívané osobné údaje, a to
konkrétne: meno, priezvisko, adresa e-mailu a telefónne číslo je BURDA MEDIA POLSKA
Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail:
kontakt@burdamedia.pl.
7.3. Osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracované na účely uskutočnenia súťaže, výberu
výhercov a udelenia, vydania a prevzatia odmeny, ako aj vybavenia v prípade sťažnosti. Ak
účastník vyjadrí samostatný patričný súhlas, môže dostávať informačný bulletin e-mailom,
obchodné ponuky Organizátora a jeho Partnerov (zoznam je k dispozícii na
www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizátor sa môže kontaktovať s účastníkom kvôli
reklamným účelom a cieľom, ktoré sú spojené s marketingom.
7.4. Viac informácií je tu https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.
8. SŤAŽNOSTI
8.1 Sťažnosti spojené so Súťažou bude Organizátor prijímať písomne, na adrese Organizátora
v lehote 14 dní od dátumu skončenia Súťaže.
8.2. Na riešenie sťažností je ustanovená reklamačná komisia zložená zo zástupcov
Organizátora.
8.3. Ak bude sťažnosť zaslaná poštou, tak rozhoduje dátum jej podania.
8.4. Sťažnosti podané účastníkmi bude posudzovať reklamačná komisia nie neskôr než v
lehote 14 dní od dátumu prijatia sťažnosti.
8.5. Zainteresovaní budú informovaní o posúdení sťažnosti doporučeným listom zaslaným
najneskôr v priebehu 7 dní od dátumu posúdenia sťažnosti reklamačnou komisiou.
8.6. Rozhodnutie reklamačnej komisie vo veci podanej sťažnosti je konečné, čo nevylučuje
právo účastníka domáhať sa neuznaných nárokov súdnou cestou.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Tieto súťažné pravidlá sú dostupné na stránke a na www.national-geographic.pl, ako aj v
sídle Organizátora.
9.2. Na želanie účastníka Súťaže, po tom, čo zašle spätne adresovanú obálku so známkou,
Organizátor zašle kópiu Súťažných pravidiel.
9.3. Zapojením sa do Súťaže účastník potvrdzuje, že súhlasí so všetkými zásadami
obsiahnutými v Súťažných pravidlách.
9.4. V záležitostiach, ktoré tieto Súťažné pravidlá neriešia sa uplatnia predpisy Občianskeho
zákonníka, zvlášť čl. 919 – 921 Občianskeho zákonníka.
Organizátor

„REALIZOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
V RÁMC PROJEKTU „HORY BEZ HRANÍC – INTEGRÁCIA SIETE CHODNÍKOV DO
CEZHRANIČNÉHO TURISTICKÉHO PRODUKTU” V RÁMCI PROGRAMU
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020”
Výlučnú zodpovednosť za obsah tejto informácie znášajú jeho autori a nemôže byť
stotožňovaný s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.

