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Správa Chránenej krajinnej  oblasti Poľana pri príležitosti 

 40. výročia svojho vzniku vyhlasuje fotografickú súťaž  

 

 Môj ROD      STROM 
 

„Podpoľanie je bohaté na množstvo krásnych, starých, vzácnych stromov.  

Každý z nich rozpráva svoj príbeh - príbeh rodu... 

Nájdi miesto, kde rastie Tvoj výnimočný strom -  ROD(i)STROM. 

Zachyť fotoaparátom svoj strom s rodinou v tradičnom odeve.  

Predstav drevinu, ktorá je pre Teba jedinečná, viažu sa k nej spomienky Tvoje  

alebo Tvojich predkov. 

Organizácia a priebeh súťaže 
 

Organizátor: Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen 
Spoluorganizátor: Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen 
Termín vyhlásenia súťaže:    12. február 2021 
Termín uzávierky súťaže:    12. október 2021 
 
Po uzávierke súťaže budú postupujúce fotografie predstavené širokej verejnosti prostredníctvom  
Biosphere Reserve Polana | Facebook. Verejnosť bude môcť svojim „Páči sa mi“ podporiť svojho 
favorita. O konečných víťazoch rozhodne odborná porota. Na víťazov čakajú zaujímavé ceny. 

 

Podmienky súťaže: 

Podmienkou zaradenia fotografií do súťaže je vyplnená a podpísaná PRIHLÁŠKA.   
Prihlášku je potrebné zaslať spolu so súťažnými fotografiami do termínu uzávierky súťaže na poštovú 
adresu organizátora.  
Do súťaže budú zaradené fotografie vytlačené na fotografickom papieri, formátu A4 a označené na 
zadnej strane menom autora. 
Dôležité je, aby fotografie vznikli v období od 12. februára 2021 do 12. októbra 2021 v územnej 
pôsobnosti CHKO Poľana a jej okolia. 
Organizátor si vyhradzuje právo pri nedodržaní súťažných podmienok nezaradiť fotografie do súťaže. 
Fotografické diela sa autorom nevracajú. Zaslaním  fotografií do súťaže autor súhlasí s ich ďalším 
využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Správou CHKO 
Poľana. 
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Pravidlá súťaže 

 

1.Organizátorom súťaže je Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Poľana. 

Spoluorganizátorom je   Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen. 

2.Súťaž nie je vekovo limitovaná. 

3.Fotografie zaslané do súťaže sú výlučne dielom autora, ktorý ich do súťaže prihlásil. 

4.Fotografické diela je potrebné zaslať na fotografickom papieri, vo formáte A4.  

5. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie.  

6. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je fotografia stromu, ktorý sa nachádza v  územnej 

pôsobnosti CHKO Poľana. 

7. Súťažné fotografie spoločne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je potrebné zaslať do 

12. októbra 2021  poštou na adresu: Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01  Zvolen 

Na obálku napísať: „Súťaž Môj ROD(i)STROM“  

8. K súťažným fotografiám je potrebné pripojiť vyplnenú podpísanú prihlášku s uvedenými 

údajmi: 

 – meno a priezvisko autora, 

 – vek autora, 

 – miesto bydliska autora, kontakt (e-mail, tel. číslo), 

 – názov fotografie, 

 – dátum a miesto nasnímania (môžu byť aj GPS súradnice) 

 – príbeh o mieste, kde fotografia vznikla (popis obľúbeného stromu, druh stromu...) 

9. Po zaslaní fotografií bude autorovi fotografií doručený mail s potvrdením prijatia PRIHLÁŠKY 
do súťaže. 
10. Súťažné diela, ktoré postúpia do užšieho výberu (budú neskôr hodnotené odbornou 

porotou), bude môcť na stránke  Biosphere Reserve Polana | Facebook hlasovaním podporiť 

široká verejnosť kliknutím na Páči sa mi.  Počet hlasov od fanúšikov bude mať funkciu 

podporného hlasu, konečné rozhodnutie o víťazoch je výlučne v kompetencii odbornej poroty. 

11. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu 
jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, 
bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 
Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej 
licencie. 
12. Zaslaním fotografií autor súhlasí s Podmienkami, Pravidlami súťaže a s Ochranou osobných 

údajov (GDPR).  
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