PODMIENKY SÚŤAŽE
§1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Súťaž je organizovaná pod názvom: Carpathian ART of FASHION.
2. Organizátorom súťaže a sponzorom cien je okresný úrad (pol. Starostwo Powiatowe)
Rzeszów, sídliaci na adrese: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Poľsko.
3. Súťaž bude prebiehať iba prostredníctvom internetu, na webovej stránke:
www.powiat.rzeszow.pl,
https://www.facebook.com/PowiatRzeszowski/
v dňoch od 1. marca do 30. júna 2017.
Na Slovensku budú informácie o súťaži zverejnené na webovej stránke: www.svidnik.sk
4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, ani iným
spôsobom previazaná s prevádzkovateľom servisu Facebook.
5. Súťaž je organizovaná v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Fondu regionálneho rozvoja, ako aj zo štátneho rozpočtu z prostriedkov
programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Partnerom projektu je mesto
Svidník.
§2
PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
1. Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (ďalej len „Účastník”), ktorá má plnú
spôsobilosť na právne úkony a býva na území Podkarpatského vojvodstva (Poľsko) alebo
Prešovského kraja (Slovensko). Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony sa
na súťaži môžu zúčastniť so súhlasom ich zákonného zástupcu alebo opatrovníka.
2. Podmienkou účasti na súťaži je splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:
•
•

osoba, ktorá sa zúčastňuje na súťaži, musí mať status Účastníka podľa § 2 bod 1;
Účastník
súťaže
nemôže
podnikať
v
oblasti
súvisiacej
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s tematikou súťaže, tzn. podľa nomenklatúry podnikateľských činností Poľskej republiky,
podnikateľská činnosť nemôže byť klasifikovaná pod číslami: oddiel 14 a 15
• („Výroba odevov” a „Výroba koží a výrobkov zo spracovaných koží”)
• Účastník vykoná vlastnú kolekciu oblečenia/obuvi/bižutérie (nie menej ako 5 kusov
– nie viac ako 10 kusov) ľubovoľnou technikou;
• Organizátorovi súťaže do 30. júna 2017 doručí na emailovú adresu:
caf@powiat.rzeszow.pl fotografie hotových projektov, v lehote podľa § 1 bod 3.

§3
CIELE SÚŤAŽE
•
•

propagácia a podpora nadaných ľudí bývajúcich na území, ktoré tento projekt zahŕňa;
podpora a stimulovanie tvorivej aktivity detí a mládeže,

•

rozvíjanie talentov a záujmov detí a mládeže,

•

umožnenie mladým talentovaným ľuďom dosiahnuť úspech.

§4
CENY
1. Cenou Súťaže sú:
•

Dve rovnocenné súpravy pre víťazov (jedna sponzorovaná poľskou stranou, druhá
sponzorovaná slovenskou stranou) zahŕňajúce: predstavenie víťaznej kolekcie počas
profesionálnej módnej prehliadky v rámci podujatia „Carpathian Art of Fashion”,
profesionálne fotografovanie s vytvorením 10 profesionálnych snímok, vykonanie
profesionálneho portfólia s použitím snímok vytvorenými počas fotografovania.

•

Okrem toho budú v rámci súťaže udelené vyznamenania, za ktoré budú udelené nasledujúce
ceny: fotografické aparáty, reproduktory Bluetooth a športové batohy/tašky.

2. Výhercami súťažných cien sú Účastníci, ktorých vyberie súťažná porota.
3. Aby organizácia súťaže prebiehala správne, organizátor povolá dve súťažné poroty – jednu
na slovenskej strane a druhú na poľskej strane. Všetky pochybnosti
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týkajúce sa súťaže, interpretácie ustanovení týchto súťažných podmienok, posudzuje organizátor.
4. Účastníci, ktorí sa do Súťaže prihlásia na slovenskej strane, budú hodnotení porotou
povolanou na poľskej strane, a Účastníci, ktorí sa do Súťaže prihlásia na poľskej strane,
budú hodnotení porotou povolanou na slovenskej strane.
5. Výhercovia Súťaže budú o výhre informovaní v priebehu 7 (siedmych) pracovný dní od dňa
skončenia Súťaže prostredníctvom webovej stránky okresného úradu (pol. Starostwo
Powiatowe) Rzeszów, prostredníctvom profilu na Facebooku, ako aj prostredníctvom
emailu.
6. Informovaný výherca musí v priebehu 3 (troch) pracovných dní od dňa doručenia
informácie o výhre poinformovať organizátora, či má záujem prijať cenu, a to zaslaním
správy na emailovú adresu caf@powiat.rzeszow.pl, v opačnom prípade (ak také potvrdenie
nezašle), stráca právo na túto cenu.
7. Získané ceny budú každému výhercovi súťaže doručené na náklady organizátora, na adresu,
ktorú výherca uvedie, na území Poľska v priebehu 10 pracovných dní od dňa zaslania
potrebných údajov výhercom.
8. Podľa ustanovení týchto podmienok, každý Účastník zbavuje prevádzkovateľa servisu
Facebook zodpovednosti za súťaž realizovanú okresný úradom (pol. Starostwo Powiatowe)
Rzeszów.
9. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, ani iným
spôsobom previazaná s prevádzkovateľom servisu Facebook.

§5
OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
1. Podmienkou účasti na súťaži je uvedenie skutočných osobných údajov Účastníka súťaže,
tzn.: mena, priezviska, adresy, emailovej adresy, kontaktného telefónneho čísla, ktorú sú
nevyhnutné na odovzdanie ceny.
2. Prihlásením sa do súťaže Účastník súhlasí s týmito podmienkami a súčasne súhlasí s
využitím ním uvedených osobných údajov organizátorom súťaže. Tieto údaje sú zbierané,
uchovávané a spracovávané iba na potreby zrealizovania súťaže a na udelenie súťažných
cien.
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§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Organizátor má právo zmeniť ustanovenia týchto Podmienok, ak to negatívne neovplyvní
podmienky účasti na súťaži. Týka sa to predovšetkým zmien termínov jednotlivých etáp a činností
súťaže. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť v momente ich zverejnenia na webovej stránke
www.powiat.rzeszow.pl a www.svidnik.sk
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