
 
 
PROPOZÍCIE ĽUBOVŇA OBJEKTÍVOM, URBAN CLASH 

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ 
 
A. / Všeobecná charakteristika 
1. Fotografická súťaž Ľubovňa objektívom je podujatím v rámci projektu UZOL Kultúry – Stará 
Ľubovňa – Mesto kultúry 2021.  
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi. 
3. Fotografie zaslané do súťaže musia byť dielom autora, ktorý ich do súťaže prihlásil. 
4. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách.  
5. Témou súťaže je Ľubovňa objektívom so zameraním na zabudnuté/neopozerané miesta Starej 
Ľubovne, krásy mesta a okolia, momentky zachytávajúce život v Starej Ľubovni, iný/osobitý 
pohľad na mesto Stará Ľubovňa a na život jeho obyvateľov.  
6. Porotu vymenuje riaditeľka Centra voľného času v Starej Ľubovni.  
7. Najlepšie ocenené práce budú inštalované a vystavené v termíne marec 2022 – jún 2022 

v uliciach mesta Stará Ľubovňa a v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni.   

B./ Kategorizácia účastníkov  
Súťažné kategórie:  
I. skupina: autori do 15 rokov  
II. skupina: autori od 16 do 25 rokov 
III. skupina: autori nad 25 rokov   

 

C./ Podmienky a postup v súťaži  
1.  Súťaž je určená pre každého občana Slovenskej republiky. 
2.  Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií vytvorených pre vlastnú potrebu, nie pre 
komerčné a propagačné účely.  
3. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie na jedného účastníka.  
4. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol do termínu uzávierky 
súťaže.  
5. Nemožno prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. 
6. Ukážky alebo jednotlivé súťažné fotografie môže organizátor so súhlasom autora použiť na 
propagáciu podujatia bez nároku na honorár.  
7. Fotografie musia byť zhotovené len na území mesta Stará Ľubovňa do 28. 2. 2022. 
8. Do súťaže sa prihlásite vyplnením prihlášky, ktorú je autor povinný zaslať spolu so súťažnými 
fotografiami najneskôr do 28. februára 2022 do 23:59 hod. elektronicky na mailovú adresu:  
info@cvc.sk (prípadne cez uložisko). Prihlášku je možné vyplniť aj elektronicky po kliknutí na 
tento link:  https://forms.gle/Da3XUPakLYUbG3iW6 Fotografie je možné doručiť aj osobne na 
digitálnych nosičoch CD, USB spolu s vyplnenou prihláškou na adresu: Centrum voľného času, 
Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa.  
9. Fotografie musia byť nahrané vo formáte JPG s 300dpi.  Každá fotografia musí byť 
pomenovaná v presnom poradí: veková skupina _ meno _ priezvisko _ názov diela (napr.: III. _ 
Eliška _ Malá_ V uličkách). 
10. Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do súťaže prijaté. 
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D. / Záverečné ustanovenia 

1. Deti do 18 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, rodiča alebo 
inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného  
či sociálneho charakteru.  
2. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva  
viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených  
záujmov tretích osôb.  
3. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľujú bezodplatný súhlas organizátorovi súťaže   
na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský  
zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy, uvedenie  
diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít.  
4. Vyhodnotenie súťaže spolu so slávnostnou vernisážou sa uskutoční v decembri 2021.  
 
 
 

 

 
 

 

 


