
Súťaž Create more

Nahrajte kreatívnu fotografiu do galérie a vyhrajte každý mesiac profesionálny grafický tablet Wacom

Intuos PRO S v hodnote 225€!

Milí priatelia fotografie,

fotoportál FOTOma (fotografický magazín) a spoločnosť Wacom pre vás pripravili fotografickú súťaž o

najkreatívnejšiu fotografiu mesiaca a to až počas troch mesiacov! Téma fotografickej súťaže je:

CREATE MORE. Je to heslo kampane spoločnosti Wacom, ktorá promuje výkonné tablety radu Intuos

PRO. Ako účastníci súťaže aplikujú heslo "TVORTE VIAC" do svojich fotografií nechávame na ich

kreativitu. Určite oceníme originálny nápad, ale aj technické či kompozičné riešenie.

Stratiť nemáte čo, získať môžete veľa.

Počas troch mesiacov porota zložená z členov redakcie Fotoma a zástupcov spoločnosti Wacom

vyberie každý mesiac jednu najkreatívnejšiu fotografiu, ktorej autora odmeníme spomínaným

špičkovým tabletom, s ktorýmmôžete ešte kreatívnejšie upravovať vaše fotografie.

Wacom je ikonou v segmente grafických tabletov a to nielen bezkonkurenčnými špecifikáciami

svojich tabletov v zmysle rozlíšenia, úrovní prítlaku..., ale aj ovládaním a softvérovým vybavením.

Pomocou tabletov Wacom môžete oveľa jednoduchšie upravovať fotografie vo svojich obľúbených

grafických programoch. Selektívne úpravy, výbery, aplikáciu štetcov vykonávate prirodzene, podobne

ako kreslíte perom, ceruzkou alebo štetcom. Viac o grafických tabletoch sa dozviete tu.

Neváhajte, nahrajte do galérie FOTOma svoje kreatívne fotografie a hrajte o tablety v hodnote 675€!

Tvorte ešte viac, CREATE MORE!

Všeobecné podmienky a pravidlá fotosúťaže CREATE MORE

I. Všeobecné ustanovenia

1) Tieto pravidlá ustanovujú všeobecné podmienky a pravidlá foto súťaže CREATE MOORE

2) Organizátor súťaže je fotoportál FOTOma s hlavným partnerom fotosúťaže spoločnosťou

WACOM (ďalej len „organizátor“)

3) Súťaž prebieha na webovej stránke www.fotoma.sk.

II. Podmienky účasti v súťaži

1) Súťaž začína dňa 22.6.2015 a končí 30.10.2015.

2) Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky, Českej republiky a každý

cudzinec, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý splní všetky podmienky

podľa týchto pravidiel súťaže.

3) Minimálny vek pre zapojenie sa do súťaže je 15 rokov.

4) Súťažiaci nahrá na web stránke fotoma.sk v sekcii galéria fotografiu. Týmto úkonom súhlasí

so súťažnými podmienkami.

5) Jeden súťažiaci môže do súťaže nahrať neobmedzené množstvo fotografií, vyzývame vás ale k

sebakritickému výberu. :)



6) Súťažiaci môže poslať do súťaže len fotografie, ktorých je autorom, teda, ku ktorýmmá

neobmedzené a bezvýhradné autorské práva.

7) Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie zaslanej fotografie, ku ktorej

súťažiaci nemá autorské práva. V prípade porušenia práv tretích strán/osôb preberá plnú

právnu zodpovednosť súťažiaci, ktorý fotografiu zaslal.

8) Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých autor nie je

identifikovateľný, alebo fotografiu, ktorá poškodzuje dobré mravy či nabáda k rasovej či inej

neznášanlivosti.

9) Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť fotografie, ktoré nesúvisia so zadanou témou, ktoré

odporujú dobrým mravom, sú neetické, môžu poškodzovať dobré meno tretích strán,

prípadne ktorých kvalita nie je dostačujúca.

10) Súťažiaci súhlasí so zverejnením a poskytnutím fotografií v elektronickej podobe bez nároku

na honorár. Súťažiaci súhlasí s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely samotnej

súťaže bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské práva ostávajú súťažiacemu

(autorovi fotografie).

11) Téma fotografickej súťaže je: CREATE MORE. Je to heslo kampane spoločnosti Wacom, ktorá

promuje najvýkonnejšie tablety radu Intuos PRO a Cintiq. Ako účastníci súťaže aplikujú heslo

"TVORTE VIAC" do svojich fotografií nechávame na ich kreativitu. Určite oceníme originálny

nápad, ale aj technické či kompozičné riešenie.

III. Pravidlá súťaže

1) odporúčame rozlíšenie fotografie 2048px dlhšia strana

2) Každá fotografia musí mať názov

3) Oceníme aj najviac hodnotené fotografie, hlavné ceny Wacom Intuos PRO S však

každý mesiac udelí odborná porota zložená z členov redakcie (Julo Kotus, Martin

Farkas) a zástupcov spoločnosti Wacom.

4) Výherné fotografie budú zverejnené na webe www.fotoma.sk 15. septembra 2015 za

mesiac júl - august , 15. októbra za mesiac September a 15. novembra za mesiac

Október 2015. Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom na mailovú adresu,

pomocou ktorej sa registrovali na portáli a tiež súkromnou správou v ich profile.

5) Ocenení budú autori, ktorých fotografia bola podľa poroty v danom mesiaci

najkreatívnejšia.

6) Výhry v súťaži sú nasledovné: za najkreatívnejšiu fotografiu nahranú v danom mesiaci

získava autor profesionálny grafický tablet Wacom Intuos PRO S.

7) Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné vymeniť za

finančné plnenie.

8) Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť, prípadne zmeniť

súťažné podmienky bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia.

IV. Záverečné ustanovenia

9) Súťažiaci prehlasuje, že je autorom každej zaslanej fotografie.

10) Súťažiaci prehlasuje, že neporušil práva žiadnej z osôb, ktoré sú na fotografii

zobrazené, zároveň neporušil žiadne osobnostné a majetkové práva.



11) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám zo

strany súťažiaceho z dôvodu porušenia týchto pravidiel a z dôvodu zverejnenia

zaslaných fotografií.

12) Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely organizovania súťaže

vrátane ich zverejnenia.

13) Fotografie, ktoré nebudú spĺňať kritéria podľa týchto pravidiel, nebudú do súťaže

zapojené.

14) Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov

podľa zákona o ochrane osobných údajov.

15) Organizátor prehlasuje, že získané osobné údaje súťažiacich použije výlučne pre svoje

potreby a neposkytne ich tretím stranám.

16) Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia, resp.

dňom vyhlásenia súťaže.


