Štatút súťaže
Vyhlasovateľ súťaže: Okrúhly stôl Rusínov Slovenska („Vyhlasovateľ“)
Názov súťaže: Súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny
Zámer súťaže:
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. V rámci tejto
iniciatívy vyhlásil súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny, ktorá bude prebiehať v roku
2020.

Jej cieľom je motivovať príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, aby sa zapojili
do súťaže a prostredníctvom súťažných fotografií odprezentovali prírodné, hmotné či historické
pamiatky a zaujímavosti vybranej obce, v ktorej žije početná komunita príslušníkov rusínskej
národnostnej menšiny. Prostredníctvom súťaže chce vyhlasovateľ motivovať Rusínov na
Slovensku, aby sa prihlásili ku svojim koreňom a pôvodu. Pozitívnym výstupom súťaže bude
zároveň propagácia nielen väčších a úspešných rusínskych obcí, no rovnako aj menších a menej
známych obcí a ich zaujímavostí, ktoré si takisto zaslúžia záujem spoločnosti. Upriamiť pozornosť
na rusínske obce na území Slovenska má byť zároveň prepojené s kampaňou, ktorú vyhlasovateľ
pripravuje v súvislosti s nadchádzajúcim sčítaním obyvateľstva na území Slovenskej republiky v
roku 2021.

Pravidlá súťaže:
1. Všetky fotografie, ktoré budú do termínu odoslané, budú zverejnené aj na oficiálnej
stránke Okrúhleho stola Rusínov Slovenska na sociálnej sieti Facebook s názvom Русины
на Словакії / Rusíni na Slovensku.
2. Súťaž bude prebiehať v piatich etapách. V prvých štyroch etapách budú prebiehať
čiastkové súťaže zamerané na štyri ročné obdobia. Do piatej etapy – finále postúpia z
každej čiastkovej súťaže štyri fotografie. Tri fotografie do finále vyberajú členovia poroty
a štvrtou bude fotografia, ktorá v hlasovaní na stránke na sociálnej sieti Facebook získa v
presne stanovenom termíne najväčší počet “Páči sa mi to”.
3. V rámci súťaže je zriadená trojčlenná porota pozostávajúca z odborníkov v oblasti
umeleckej fotografie. Úlohou tejto poroty bude vybrať tri fotografie z každého ročného
obdobia, ktoré budú spĺňať odborné kritériá kvalitnej umeleckej fotografie. Vo finále bude
porota spomedzi najlepších fotografií jednotlivých etáp vyberať tri TOP fotografie.
4. Autori troch víťazných fotografií a najpopulárnejšej facebookovej fotografie získajú
vecnú cenu.
5. Podmienky pre zapojenie sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny:
a. fotografia musí byť minimálne v rozlíšení 1 920 x 1 080 pixelov
b. v čase zaslania do súťaže nesmie byť staršia ako tri roky
c. v jednej etape môžu byť maximálne tri fotografie rovnakého autora
d. v jednom súbore smie byť iba jedna fotka (žiadne koláže)
e. nesmú sa používať rámy, grafické prvky ani zjavné manipulácie obrazu
f. na fotografii sa nesmú nachádzať textové prvky, napr. meno fotografa alebo
copyright vodoznak
g. mala by zachytávať konkrétnu rusínsku obec na Slovensku, prípadne jej chotár,
prírodu, historické pamiatky, ľudí a pod. (všetko čo sa autorovi spája s rusínskou
dedinou)
h. fotografiu je potrebné zaslať mailom na fotosutaz@rusyny.org
i. k prihlásenej fotografi je nutné uviesť:
i. čo konkrétne je na fotografii zachytené, o akú obec ide (prípadne názov
fotografie)
ii. kedy bola fotografia zachytená

iii. kto je autorom fotografie v znení meno a priezvisko
j. do súťaže môže byť zaslaná fotografia, ktorá ešte nebola doposiaľ ocenená v
žiadnej inej fotografickej súťaži
k. Do súťaže budú zaradené iba fotografie, ktoré budú zaslané na určenú e-mailovú
adresu so všetkými náležitosťami uvedenými vyššie. Za súťažné fotografie
nebudeme akceptovať fotografie v komentároch pod príspevkami alebo v správach
na stránke na sociálnej sieti Facebook.
l. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely tejto súťaže nájdete v
Podmienkach ochrany súkromia dostupných https://okruhly-stol.sk/2020/05/sutazo-najkrajsiu-fotografiu-rusinskej-dediny/.

m. Súťažiaci poskytujúci Vyhlasovateľovi fotografie, ktoré zachytávajú iné fyzické
osoby ako je samotný súťažiaci je povinný garantovať, že takéto fyzické osoby
súhlasia s poskytnutím takýchto údajov Vyhlasovateľovi na účely organizovania a
vyhodnocovania súťaže a plnenia tohto Štatútu súťaže. V prípade, ak sa preukáže
opak, súťažiaci znáša zodpovednosť za náhradu škody, ktorá by Vyhlasovateľovi
mohla vzniknúť v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti
a/alebo do práva na ochranu súkromia a rodinného života dotknutej osoby a/alebo
sankciu udelenú za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.
n. Súťažiaci zároveň zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu
byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené Vyhlasovateľom
v médiách, v tlačených prípadne elektronických médiách, na webových stránkach
Vyhlasovateľa alebo facebookových stránkach Vyhlasovateľa. Fotografie môžu
byť vo vhodnom rozsahu použité na propagáciu súťaže alebo Vyhlasovateľa.

6. Členovia odbornej poroty sú dlhoroční fotografi:
Ján Štovka – umelecký fotograf s rusínskymi koreňmi v obci Roškovce. Držiteľ najvyššieho
európskeho titulu pre profesionálnych fotografov, ktorý udeľuje The Federation of European
Photographers /FEP,/ podpredseda Asociácie profesionálnych fotografov SR /APFSR/,
laureát množstva prestížnych svetových ocenení. Práce publikované v Európe, Amerike,
Austrálii a Ázii, prednášky na medzinárodných fotografických fórach. Venuje sa prevažne,
komerčnej, divadelnej, portrétnej a krajinárskej fotografii. Koncom roka 2019 predstavil
svoj posledný projekt “rock na dzedzine” v spolupráci s FS Šarišan a množstvom známych slovenských umelcov.

https://www.facebook.com/jano.stovkafotograf
Stanislav Mihálik – člen Asociácie profesionálnych fotografov SR, prevádzkuje
profesionálny fotoateliér v Prešove. Venuje sa komerčnej, portrétnej, rodinnej a krajinárskej
fotografii. Ako člen poroty – rozhodca reprezentuje Slovensko na World Photografic Cup.
Organizuje výstavy a vzdelávanie v oblasti fotografia a pôsobí ako lektor na Univerzite
tretieho veku. Intenzívne sa venuje realizácii umeleckej tlači fotografií a výrobe obrazov.

https://www.facebook.com/fac.presov/
Ján Saloň – úspešný a niekoľkými titulmi ocenený fotograf z rusínskej obce Jarabina. Popri
svadobnej fotografii sa venuje foteniu už 11 rokov. Ako on sám uvádza, k foteniu ho priviedla
krása nášho okolitého sveta a má to šťastie, že ho dni s fotoaparátom v ruke napĺňajú.

https://jansalonfotograf.sk/

Časový harmonogram súťaže:
20. Máj 2020

vyhlásenie súťaže pre ročné obdobie jar

20. Máj – 10. Jún 2020

Zber fotografií – Etapa jar

10. Jún 2020 – 20. Jún 2020

Zverejnenie fotografií na FB a porote, hlasovanie za
najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny – jar

20. Jún 2020

vyhlásenie 4 postupujúcich

1. Júl 2020

vyhlásenie súťaže pre ročné obdobie leto

1. Júl 2020 – 15. August 2020

Zber fotografií – Etapa leto

16. August 2020 – 30. August 2020

Zverejnenie fotografií na FB a porote, hlasovanie za
najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny – leto

31. August 2020

vyhlásenie 4 postupujúcich

15. September 2020

vyhlásenie súťaže pre ročné obdobie jeseň

15. September 2020 – 30. Október 2020

Zber fotografií – Etapa jeseň

31. Október 2020 – 14. November 2020

Zverejnenie fotografií na FB a porote, hlasovanie za
najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny – jeseň

15. November 2020

vyhlásenie 4 postupujúcich

30. November 2020

vyhlásenie súťaže pre ročné obdobie zima

30. November 2020 – 14. Január 2021

Zber fotografií – Etapa zima

15. Január 2021 – 28. Január 2021

Zverejnenie fotografií na FB a porote, hlasovanie za
najkrajšiu fotografiu rusínskej dediny – zima

29. Január 2021

vyhlásenie 4 postupujúcich

4. Február 2021 – 18. Február 2021

hlasovanie za najpopulárnejšiu facebookovú
fotografiu rusínskej dediny

19. Február 2021

vyhlásenie výsledkov podľa hodnotenia poroty

Kontaktné údaje vyhlasovateľa:
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS)
Jarkova 77
080 01 Prešov
00421 903 533 101
info@okruhly-stol.sk
https://okruhly-stol.sk/
https://www.facebook.com/OkruhlyStolRusinovSlovenska/

Schválil: V Bratislave, 20. 05. 2020, Ing. Peter Štefaňák, PhD., predseda OSRS

