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PEFC Slovensko 

T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 
tel.: 045 5206 444, fax: 045 5206 050, email: info@pefc.sk, web: www.pefc.sk 

 

PEFC fotosúťaž 2022 
 

„Objavuj les, objavuj PEFC“ 
 

 
Pravidlá a podmienky súťaže  

1. O súťaži 

1.1. Usporiadateľom súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“ je združenie PEFC Slovensko, zapísané v registri združení právnických osôb na Krajskom 

úrade v Banskej Bystrici pod č. 2002/11140 so sídlom T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, IČO 37888081 (ďalej len usporiadateľ). 

1.2. Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov žijúca na území Slovenskej republiky (ďalej len súťažiaci alebo účastník súťaže). 

1.3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie ľudí o význame a dôležitosti lesov a zároveň vyzdvihnúť potrebu obhospodarovať lesy trvalo 

udržateľným spôsobom. Tento cieľ sa usilujeme dosiahnuť prostredníctvom fotografií lesov, lesného prostredia ako i  ľudí, ktorí 

v lesoch žijú, pracujú alebo relaxujú. 

1.4. Súťaž je voľne prístupná. 

1.5. Termíny 

1.5.1. Súťaž sa začína 22. apríla 2022. 

1.5.2. Súťaž sa končí 5. júna 2022. 

1.5.3. Víťazi budú vyhlásení do 15. júla 2022. 

 

2. Podmienky účasti 

2.1. Fotografie môžu byť zaslané iba prostredníctvom formulára na webovej stránke súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“. 

2.2. Účastníci môžu do súťaže zaslať maximálne 5 fotografií. V prípade prekročenia maximálneho počtu alebo podozrenia z používania 

viacnásobných účtov, prípadne iného nekalého alebo podvodného konania, si usporiadateľ vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažiaceho 

zo súťaže. 

2.3. Obrázky musia byť zaslané najneskôr do polnoci 5. júna 2022. 

2.4. Obrázky nesmú obsahovať vodoznaky, ohraničenia ani podpisy. 

2.5. Čiernobiele zábery sú povolené. 

 

3. Účasť v súťaži 

3.1. Z účasti vo fotosúťaži „Objavuj les, objavuj PEFC“ sú vylúčené osoby, ktoré sú priamo prepojené s organizovaním súťaže a ich rodinní 

príslušníci, vrátane členov sekretariátu PEFC Slovensko a členov hodnotiacej komisie. 

3.2. Fotografie do súťaže môže prihlásiť výlučne ich autor. Používať fotografie z akýchkoľvek iných zdrojov je zakázané.  

3.3. Fotografie nesmú byť zaťažené žiadnymi právami, ktoré sú v rozpore so súťažou. 

3.4. Súťažiaci je zodpovedný za zabezpečenie všetkých potrebných povolení na použitie od osôb vyskytujúcich sa na fotografii.  

 

4. Etické zásady 

4.1. Súťažiaci majú povolené digitálne upravovať fotografie v takom rozsahu, aby sa neporušila integrita záberu.  

4.2. Fyzické zásahy do záberov nie sú povolené. Nemôžete napríklad pridať alebo vymazať rastliny, objekty, zvieratá, ľudí, krajinu alebo ich 

časti.  

4.3. Pri fotografiách sú povolené grafické úpravy zahŕňajúce najmä „dodging & burning“, zmeny vo farebnom tóne, úpravy kontrastu a 

orezávanie. Použiť sa môžu aj HDR techniky (zvyšovanie dynamického rozsahu fotografie), skladanie záberov do panorámy a dodatočné 

zaostrovanie pomocou viacerých záberov. 

4.4. V prípade podozrenia, že boli porušené pravidlá pre digitálnu úpravu záberov, usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže akúkoľvek 

fotografiu, o ktorej sa domnieva, že nie je autentická. 

4.5. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, pri fotení ktorých sa možno domnievať, že boli porušené zákony, prípadne porušené práva zvierat, 

ohrozené chránené druhy alebo lokality ich výskytu, alebo ak bola fotografia urobená nevhodným spôsobom. 

 



 

2 

5. Hodnotenie 

5.1. Víťazné fotografie bude hodnotiť trojčlenná porota. Zhodnotí originalitu, kvalitu, nápaditosť, atraktívnosť fotografií a dodržanie zamerania 

súťažných tém. 

5.2. Hodnotenie bude anonymné. 

5.3. Hodnotitelia si vyhradzujú právo neudeliť žiadnu cenu v prípade, ak podľa nich žiadna z fotografií nespĺňa požadované štandardy. 

5.4. Rozhodnutie komisie je konečné. 

5.5. Medzinárodná „Cena PEFC fotograf roka 2022“, bude udelená iba jednej fotografii, ktorú porota vyhodnotí ako najzaujímavejšiu 

a najatraktívnejšiu. 

 

6. Víťazi 

6.1. Víťazi budú vyhlásení do 15. júla 2022. 

6.2. Ocenených bude 5 najlepších fotografií. 

6.3. Najlepších 5 ocenených fotografií postupuje do medzinárodnej súťaže „Cena PEFC fotograf roka 2022“. 

 

7. Ceny 

7.1. Všeobecné informácie 

7.1.1. Všetky ceny sú neprenosné. 

7.1.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť celú alebo časť ktorejkoľvek uvedenej ceny alternatívnou cenou alebo 

zodpovedajúcou finančnou sumou, pričom súťažiaci nemá právo takúto náhradu požadovať. 

7.1.3. Ceny musia byť prevzaté najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhlásení víťazi. V opačnom prípade prepadajú.  

 

7.2. Národné ceny 

1. cena: Štvordňový pobyt na Chate pod Jaseňom v Oravskej Lesnej v hodnote do 740,- eur a 4 vstupy na hojdačku lesa vo Funny park 

od spoločnosti Amico Drevo, spol. s r.o. 

2. cena: Výber lokálnych špecialít značky „Lesnícke pochúťky“ v hodnote 180,- eur od podniku Lesy SR, š.p. + kuchárska kniha „Ako 

chutí les“. 

3. cena: Poukážka na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,- EUR podľa vlastného výberu + 2 rodinné 

vstupenky do Múzea vo Svätom Antone v roku 2022. 

4. cena: Outdoorové vybavenie v hodnote 100,- eur od Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku + 2 rodinné 

vstupenky do Múzea vo Svätom Antone v roku 2022. 

5. cena: Kuchárska kniha „Ako chutí les“ + polročné predplatné časopisu „Les & Letokruhy“ od vydavateľstva LESMEDIUM + 2 rodinné 

vstupenky do Múzea vo Svätom Antone v roku 2022. 

 

Každý ocenený zároveň získava lesný med od štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR a knihu aforizmov Jána Heinricha Lesoviny III. 

 

7.3. Medzinárodné ceny 

7.3.1. Víťaz súťaže „Cena PEFC fotograf roka 2022“ získava finančnú hotovosť vo výške 2 000 CHF. 

7.3.2. 12 najlepších fotografií bude zverejnených v kalendári PEFC „Experience Forests, Experience PEFC“ na rok 2023. 

 

Autorské práva and použitie 

7.4. Autorské práva k fotografii zostávajú súťažiacemu aj po jej zaslaní do súťaže. 

7.5. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci organizácii PEFC nevýhradné, bezplatné a časovo neobmedzené právo na reprodukovanie, 

publikovanie a zverejňovanie fotografií akýmkoľvek spôsobom a právo vystavovať fotografie a kópie fotografií celosvetovo v spojitosti 

s činnosťou organizácie, vrátane, avšak nie limitovane, na použitie v kontexte: 

7.5.1. Webovej stránky www.pefc.org a ostatných webových stránok organizácie PEFC, webových stránok členov PEFC, sociálnych 

médiách a newsletteroch. 

7.5.2. Prezentačných, tlačených a marketingových materiálov (ako sú tlačové správy, články a brožúry) súvisiacich s organizáciou PEFC 

a jej členmi. 

7.5.3. Vystavovania na výstavách. 

7.6. Každá použitá fotografia bude označená odkazom na autora (napríklad © meno fotografa). Neuvedenie takéhoto odkazu sa nesmie 

považovať za porušenie, ak PEFC použije primerané úsilie na nápravu takéhoto zlyhania v primeranej lehote od dátumu oznámenia 

o neplnení tejto povinnosti. 

7.7. PEFC si vyhradzuje právo orezávať fotografie, ak to bude potrebné.  

7.8. Súťažiaci môžu byť kontaktovaní ohľadne dohodnutia podmienok komerčného použitia fotografií (napr. na posteroch, tlačených 

materiáloch). 

7.9. Súťažiaci je zodpovedný za akékoľvek sťažnosti vznesené tretími stranami k zaslaným fotografiám. 

http://www.pefc.org/
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8. Vyhlásenie 

8.1. Informácie v týchto pravidlách a podmienkach sú uvedené správne, avšak PEFC si vyhradzuje právo zmeniť ich bez predchádzajúceho 

oznámenia. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a podmienkami. Akékoľvek porušenie týchto 

podmienok zo strany súťažiaceho znamená jeho vylúčenie zo súťaže. Ak sa porušenie zistí po udelení cien, usporiadateľ súťaže si 

vyhradzuje právo požadovať vrátenie ceny.  

 

9. Ochrana údajov 

9.1. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 

9.2. Usporiadateľ použije údaje poskytnuté súťažiacim pri registrácii iba s cieľom realizácie súťaže a odovzdania výhry, pre potreby riadneho 

plnenia vyplývajúceho z týchto pravidiel a podmienok. 

9.3. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov sú dostupné na https://www.pefc.sk/pefc/ochrana-osobnych-udajov.  

9.4. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito zásadami spracovania a ochrany osobných údajov. 

 

https://www.pefc.sk/pefc/ochrana-osobnych-udajov

