
Pravidlá súťaže 

I. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže Spomienka 2012 (ďalej len Súťaž) je Slovenská asociácia pohrebných 
a kremačných služieb, Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava, IČO: 30869421 (ďalej len 
"Usporiadateľ"). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom 
„Súťaže“ je podpora a propagácia produktov magazín „Slovenské pohrebníctvo“ a portálu 
www.pohrebnictvo.sk. 

  

II. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční od 01.04.2012 do 15.11. 2012 vrátane. 

  

III. Účastníci Súťaže 

Súťaže sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo 
blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 

IV. Pravidlá Súťaže 

Do Súťaže bude zaradený každý, kto od 01.04.2012 do 20.11. 2012 pošle Usporiadateľovi email na 
adresu slovenskepohrebnictvo@gmail.com, ktorý musí obsahovať kontaktné údaje (meno 
a priezvisko, adresa) a minimálne jednu fotografiu  súvisiacu s vyhlásenou témou pohrebníctvo 

v krajinách sveta ku ktorej priloží údaj o mieste nafotenia a dátum. 
 

Fotografie prihlásené do Súťaže musia spĺňať nasledovné podmienky: 

 
- nejedná sa o fotografie z komerčných databánk a iných verejne prístupných zdrojov, iných autorov 
- súťažiaci je oprávnený fotografiu použiť na účely Súťaže, teda je autorom zaslaného snímku 

Ak sa preukáže, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky alebo ak vznikne dôvodné 
podozrenie, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky, Usporiadateľ vyradí zo Súťaže 
súťažiaceho, ktorý takúto/takéto fotografiu/ie prihlásil. Usporiadateľ Súťaže zverejní výherné fotografie 
po vyhodnotení porotou skladajúcou sa z členov redakčnej rady v decembrovom vydaní magazínu 
Slovenské pohrebníctvo a na svojich web stránkach s časovým odstupom. 

Účasťou v Súťaži, súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie/fotografií zaslaných do Súťaže na 
webových stránkach Usporiadateľa ako aj s použitím fotografií na propagačné účely a to na webovom 
portáli usporiadateľa ako aj na verejne prístupných tlačených materiáloch usporiadateľa, bez ohľadu 
na to, či ide o výherné alebo nevýherné fotografie. Z takéhoto použitia nevzniká autorovi nárok na 
odmenu, pokiaľ nie je vybraný porotou do honorovanej časti (decembrového čísla). Autor alebo 
Súťažiaci, ktorí prihlásili fotografie do Súťaže, udeľujú usporiadateľovi súhlas na bezodplatné použitie 
fotografií najmä verejným vystavením, vyhotovením rozmnoženín fotografie na propagačných 
materiáloch a iných tlačovinách a sprístupňovaním fotografií verejnosti na webovom portáli 
usporiadateľa. 

V. – Výhry 



Usporiadateľ vyberie a finančne ohodnotí min.3, max. 10 fotografií, ktoré zverejní aj s menami 
výhercov v decembrovom čísle magazínu Slovenské pohrebníctvo. 

Každá fotografia uverejnená v magazíne Slovenské pohrebníctvo IV.2012 bude honorovaná sumou 
20,-€ 

  

VI. Spôsob odovzdania výhier 

Usporiadateľ bude zasielať finančné výhry Výhercom na ich bankový účet po tom, ako im oznámi 
výsledky umiestnenia mailom. 

Výherca, ktorý neposkytne číslo svojho bankového účtu a nedostaví sa pre výhru do piatich 
pracovných dní od dátumu oznámenia na uvedenú adresu sídla usporiadateľa, stráca na výhru nárok. 

 

VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov 

Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená Usporiadateľom („sprostredkovateľ“) 
spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol 
v e-maili a to najmä v rozsahu meno a priezvisko, adresa a emailová adresa, na účely zaradenia do 
Súťaže. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje v rozsahu „meno a priezvisko“ 
na internete, na web stránke Súťaže ako aj v tlačovej forme magazínu Slovenské pohrebníctvo. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému 
usporiadateľovi. Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania Súťaže, bude zo Súťaže vylúčený a 
stráca nárok na výhru. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru. 
Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v Súťaži ukončiť na základe oznámenia 
prostredníctvom elektronickej pošty doručenej Usporiadateľovi na adresu 
slovenskepohrebnictvo@gmail.com.  

  

VIII. – Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, 
prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na 
stránke www.pohrebnictvo.sk 

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. V prípade, že výhercom sa stane osoba, 
ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná 
jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi. 

  

IX. – Záverečné ustanovenia 

Tieto Pravidlá sú uložené u Usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený 
nahliadnuť do týchto Pravidiel u Usporiadateľa. 

  

V Bratislave 29.03.2012. 


