
„Naše dedičstvo – súťaž archívnych fotografií a pamiatok z obdobia 1. svetovej
vojny“

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 Organizátorom súťaže je Obecné centrum kultúry, propagácie a cestovného ruchu

Szaflary.
 Súťaž  sa  realizuje  v rámci  mikroprojektu  s  názvom „Spoločne  spoznávame

a chránime  to,  čo  je  najvzácnejšie  v srdci  Podhalia  a Oravy  –  naše  dedičstvo“
spolufinancovaného  Európskou  úniou  z Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja
a zo  štátneho  rozpočtu  prostredníctvom  Euroregiónu  „Tatry“  v rámci  Programu
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

II. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 Súťaž je adresovaná obyvateľom obce Szaflary a obyvateľom obce Podbeľ – deťom,

mladým ľuďom aj dospelým.
 Cieľom tejto súťaže je zhromaždenie archívnych materiálov a historických pamiatok

týkajúcich  sa  dejín  obcí,  zapísaných  textov  historických  piesní  a tiež  rodinných
príbehov,  ktoré ukazujú dejiny,  udalosti  a kultúru z obdobia  1.  svetovej  vojny. Za
pamiatky  sa  považujú  všetky  fotografie  alebo  skeny  fotografií,  pamiatok
a historických predmetov (napr.: list, fotografia, diár, militaristické predmety, nákres,
hudba, socha ap.) a tiež zapísané skúsenosti,  zážitky,  postrehy týkajúce sa tohto
obdobia priamym alebo nepriamym spôsobom.

 Súťaž tvoria tri etapy:
 I. etapa – prihlásenie pamiatky k účasti na súťaži a to telefonicky, e-mailom alebo

osobne  v kancelárii  Obecného  centra  kultúry,  propagácie  a cestovného  ruchu
Szaflary,  ul. Zakopiańska  18,  34-424  Szaflary,  tel.: 18  2754723,  e-mail:
gckpit@szaflary.pl

 II. etapa – vykonanie fotografií prihlásených predmetov organizátormi na mieste
určenom prihlasovateľom a ich predloženie porote na hodnotenie.

 III. etapa – porota vyberie pamiatky, ktoré budú zverejnené v publikácii.
 Organizátor  si  vyhradzuje  právo  na  zverejnenie  fotografií  účastníkov  a  pamiatok

prihlásených do súťaže na svojich webových stránkach a na Facebooku. Účasť na
súťaži je bezplatná.

III. CIELE SÚŤAŽE:
 Vyvolanie  záujmu  o históriu  vlastnej  rodiny,  dbanie  o tradície,  budovanie

medzigeneračných vzťahov. 
 Spoločné objavovanie fragmentov dejín prihraničných obcí Szaflary a Podbeľ.

 Zvýšenie povedomia a pochopenia historických udalostí.
 Záchrana  zhromaždených  materiálov  a ich  sprístupnenie  širšiemu  okruhu

odberateľov.
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IV. SÚŤAŽNÁ POROTA:
 Víťazov  súťaže  vyberie  Súťažná  porota,  ktorej  členmi  budú  o.  i.:  zástupcovia

Obecného  centra  kultúry,  propagácie  a cestovného  ruchu  Szaflary,  zástupcovia
Zväzku Euroregión „Tatry“ a odborníci na dejiny tohto územia. Rozhodnutia Súťažnej
poroty sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať.

 O  všetkých  pochybnostiach  týkajúcich  sa  pravidiel  súťaže,  výkladu  a ustanovení
týchto Pravidiel rozhoduje organizátor.

V. CENY:
Spomedzi  pamiatok  prihlásených  k súťaži  súťažná  porota  vyberie  tie,  ktorým  udelí
vecné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa bude konať v termíne
stanovenom a vyhlásenom organizátorom, ale najneskôr do Apríla 2021.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 Organizátor si vyhradzuje právo upravovať pravidlá súťaže.
 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie mena, priezviska a informácií

o víťazovi súťaže a na zverejnenie týchto informácií v materiáloch organizátora, t. j.
na  webovej  stránke  Obecného  centra  kultúry,  propagácie  a cestovného  ruchu
Szaflary a na fanúšikovskej stránke na internetovom portáli Facebook.

 Účasť na súťaži znamená súhlas so spracovávaním osobných údajov organizátorom
v súvislosti  s organizáciou  súťaže  a vytváraním  databáz  archívnych  materiálov
(v súlade s čl. 32 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27.  apríla  2016  o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov
a o voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 Osobné údaje získané v súvislosti so súťažou a tiež fotografie účastníkov, laureátov
a fotografie  prihlasovaných  pamiatok  sa  môžu  spracúvať  na  účely  súvisiace
s realizáciou  a propagáciou  súťaže  a mikroprojektu  s  názvom „Spoločne
spoznávame a chránime to,  čo  je  najvzácnejšie  v srdci  Podhalia  a Oravy –  naše
dedičstvo“ a tiež Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v rámci
ktorého sa realizuje mikroprojekt a súťaž počas trvania mikroprojektu a počas jeho
udržateľnosti, t. j. 5 rokov po dokončení realizácie. 

 Účastníci súťaže zaslaním prihlášky súhlasia s ustanoveniami tohto poriadku.
 Kontaktné údaje organizátora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-23
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