
1. Názov súťaže:   ODFOŤ Košický kraj 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj vyhlasuje fotografický súťaž 
ODFOŤ Košický kraj. 

    2. Organizátor a termín trvania súťaže: 

Organizátor súťaže:  

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Hlavná 48, Košice  

Spoluorganizátor súťaže:  Košický samosprávny kraj  

Doba trvania súťaže:   od 1. 5. 2015 do 31. 6. 2015 do 24.00 hod.  
Vyhlásenie výsledkov:  1. 7. 2014 

    3. Cieľ súťaže: 

Cieľom súťaže je inšpirovať domácich návštevníkov k objavovaniu čarovných miest v 
rámci Košického kraja, pomôžeme tým zvýšiť návštevnosť atraktivít v našom kraji.  

Aj jedna fotografia dokáže vytvoriť neuveriteľnú emóciu a následne inšpirovať 
mnohých ľudí k cestovaniu. 

4.  Spôsob účasti 

1)   Fotografie do súťaže môžu prihlasovať pomocou facebooku, na fanpage 
Košiceregion.com  (www.facebook.com/kocrke). Poskytnutím svojich údajov 
prispievateľ súhlasí s tým, aby ich organizátor súťaže spracoval za účelom 

interného použitia.  
2) Každý účastník do súťaže môže zaslať 5 fotografií. 

    5. Podmienky súťaže 

1) Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky 
účasti: 

a) Fotografia pridaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže 
prihlásil! 

b) Súťažné fotografie musia byť nasnímané v Košickom regióne. 
c) Každý autor môže do súťaže vložiť 5 (päť) súťažné fotografie. 
d) Prihlásenie fotografie do súťaže autor vykoná zaslaním pomocou aplikácie na 

www.facebook.com/kocrke. 
e) Fotografie prihlásené do súťaže  „ODFOŤ Košický kraj“ môžu byť použité na 

jej propagáciu a propagáciu marketingových aktivít, ako aj v rámci 
materiálov, v ktorých bude aj v budúcnosti súťaž prezentovaná. Fotografie 
budú zverejnené aj na stránkach organizátorov súťaže, môžu byť súčasne 
vystavené na výstavách o súťaži, príp. v iných printových výstupoch. Autor 
prihlásením fotografií do súťaže udeľuje KOCR KK výslovný bezodplatný 
súhlas s použitím prihlásených fotografií na ich ďalšie použitie, a to na 



verejné vystavenie diela, vyhotovenie rozmnoženín diela v súvislosti s 
propagáciou košického regiónu na propagačných tlačovinách, prospektoch, 
katalógoch, v inzertných časopisoch, sprístupňovanie diel verejnosti 
prostredníctvom internetu na domovskej webovej stránke v neobmedzenom 
rozsahu, pričom súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a v neobmedzenom 
náklade. 

f) Do súťaže je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi 
Slovenskej republiky a dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo 
takéto fotografie, resp. pri opakovanom porušovaní pravidiel súťaže autora 
diskvalifikovať. 

 

2) Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere 
obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, 
alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na 
nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže - 
príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov 
súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok 
tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude 
následne odovzdaná náhradníkovi - ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto 

pravidiel súťaž.  
3) Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť tieto 

oficiálne pravidlá, s výnimkou zmien, ktoré by mohli mať vplyv na rovné 

postavenie účastníkov súťaže.  
4) Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie, ktoré nastanú 

v priebehu súťaže. 
5) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. 

6) Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.  
7) Ceny nie je možno vymáhať súdnou cestou. 
8) Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej 

poštovej zásielky doručenej na adresu výhercu. 
9) V prípade neprevzatia doporučenej poštovej zásielky zo strany výhercu, sa výhra 

považuje za neodovzdanú a nebude opakovane doručovaná. 
10) Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, 

priebeh a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora 
súťaže. 

11) Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. 
12) Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo 

súťaže vylúčený. 
13) Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo 

možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov 
(pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi, 

    6. Výhry a vyhodnotenie súťaže 

1.  Výhrami sú nasledovné ceny: 



1. cena – pobyt v hotely Plejsy pre 2 osoby, polopenzia, 1 x vstup do wellness  
   (cenu venoval Hotel Plejsy) 
2. cena – Tablet 
3. cena – Celodenná vstupenka do Thermal parku Šírava vrátane wellness  
     pre 2 osoby (cenu venoval Thermal park Šírava) 
4. cena - darčeková poukážka na velkoformátovú tlač v hodnote 20 EUR 
    (cenu venoval Lemoncreative sro.) 
5. cena - darčeková poukážka na velkoformátovú tlač v hodnote 15 EUR 
   (cenu venoval Lemoncreative sro.) 
6. cena - darčeková poukážka na velkoformátovú tlač v hodnote 10 EUR 
   (cenu venoval Lemoncreative sro.) 

 
2. Fotografie je možné posielať od 1. 5. 2015 do 31. 6. 2015 do 24.00 hod., 

zároveň bude prebiehať elektronické hlasovanie o najkrajšiu fotografiu na 

fanpage www.facebook.com/kocrke.  

3. Víťazmi vecných cien sa stanú autori fotografií s najväčším počtom hlasov.   
Následne bude súťaž vyhodnotená a určí sa poradie umiestnenia fotografií, 

ktorých autori budú kontaktovaní a odmenení vyššie uvedenými cenami.  

Vyhlásenie prebehne automaticky 1. 7. 2015.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.  
5. Prihlásením fotografie do súťaže autor súhlasí so všetkými podmienkami 

súťaže „ODFOŤ Košický kraj“. 


