
Podmienky súťaže o vytvorenie „grafiky pre svadobné oznámenie“ 
 

(ďalej len „súťaž“) 
 
 

Pamas – Trenčín s.r.o. upravuje podmienky účasti v súťaži o vytvorenie návrhu 

grafiky svadobného oznámenia, spôsob a postup pri realizácii súťaže a vymedzuje práva a 

povinnosti účastníkov súťaže. 

 

 
Čl. I. Vyhlasovateľ súťaže, organizátor a poskytovateľ cien 

a) Vyhlasovateľom súťaže a poskytovateľom cien je firma Pamas – Trenčín s.r.o., 

Legionárska 6419, 911 01 Trenčín. 

b) Súťaž organizačne zabezpečuje firma Pamas – Trenčín s.r.o. 

 
Čl. II. Zabezpečenie a spôsob propagácie súťaže 

a) Zverejnenie  a propagácia  súťaže  sa  uskutoční  prostredníctvom  webového  sídla 

www.svadobne-oznamenia.eu  na facebookovej stránke 

https://www.facebook.com/Pamas-Trencin/ 189633807832223   

 
Čl. III. Trvanie súťaže 

       a)  Súťaž bude trvať od 7.9.2017 do 7.11.2017. 

 
Čl. IV. Účastníci a pravidlá súťaže 

a) Súťaž je verejná. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy. 
b) Predmetom súťaže je vytvorenie grafiky svadobného oznámenia. Hodnotená bude 

originalita, kreativita, adekvátnosť, atraktívnosť a aktuálnosť predložených návrhov. 

Svadobné oznámenie po spracovaní môže byť ponúkané ako produkt spoločnosti 

Pamas – Trenčín s.r.o.  

c) Návrh môže byť poslaný e-mailom vo formáte  tiff,  jpg alebo pdf  s minimálnym  

rozlíšením 300 dpi. 
 
Čl. V. Vyhodnotenie súťaže 

a )  Súťaž vyhodnotí komisia, ktorá z prihlásených návrhov vyberie ten, ktorý je najlepší . 

Členov komisie určí vyhlasovateľ súťaže podľa svojho uváženia.  

b) Posúdenie splnenia podmienok súťaže, jej vyhodnotenie a určenie víťaza sa uskutoční 

najneskôr do 24.11.2017. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden predložený súťažný návrh. 

 
ČL. VI. Ceny v súťaži 

a) Autor víťaznej grafiky, t.j. víťaz súťaže určený komisiou podľa Čl.V týchto 

podmienok súťaže, získa za poskytnutie licencie finančnú odmenu vo výške 300,- 

eur (slovom: tristo eur), ktorá bude uhradená prevodom na jeho bankový účet (číslo 

účtu v tvare IBAN autor poskytne na vyžiadanie organizátorovi), a to do 30 dní 

odo dňa vyhodnotenia výsledkov súťaže a vyhlásenia jej víťaza, resp. do 30 dní od 

účinnosti licenčnej zmluvy. 
 
Čl. VII. Ostatné súťažné podmienky 

a) Právne vyhlásenie a súhlas: 
Zaslaním návrhu grafiky jeho autor vyhlasuje, že predmetná grafika je jeho 

jedinečné a originálne autorské dielo, a že tretie osoby k nemu nemajú žiadne 

http://www.svadobne-oznamenia.eu/


práva. Autor berie na vedomie, že samotnou účasťou v súťaži autorovi 

nevznikajú žiadne práva ani nároky voči vyhlasovateľovi súťaže a vyjadruje 

výslovný súhlas s tým, že v prípade víťazstva v súťaži bude víťazná grafika použitá 

ako produkt svadobné oznámenie, alebo môže byť použitá aj pre iné účely spojené 

s reklamou a predajom. Použitie grafiky na uvedené účely zahŕňa akékoľvek jeho 

použitie zo strany firmy Pamas Trenčín s.r.o. v tlačenej, elektronickej alebo inej 

podobe.  Použitie grafiky ako autorského diela zahŕňa, bez množstevného, 

časového alebo iného obmedzenia, najmä vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné 

rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou 

prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu alebo jeho 

rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu, 

zaradenie do súborného diela a tiež verejné vystavenie. Autor súhlasí s tým, že pri 

používaní rozmnoženín loga sa nebude uvádzať jeho meno. Autor berie na 

vedomie, že na základe tohto vyhlásenia a súhlasu, a po rozhodnutí komisie, 

bude medzi autorom víťaznej grafiky a spoločnosťou Pamas – Trenčín s.r.o.  

uzavretá licenčná zmluva na dobu neurčitú s poskytnutím výhradnej licencie v 

neobmedzenom rozsahu. Doručením svojho návrhu organizátorovi súťaže účastník 

čestne prehlasuje, že návrh je jeho autorským dielom. 

b) Každý účastník súťaže týmto zároveň udeľuje vyhlasovateľovi súťaže v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas  so 

spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,  dátum 

narodenia, adresa trvalého, resp. aj prechodného pobytu, telefónne číslo a e-mailová 

adresa, a to pre účely tejto súťaže. Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa 

udeľuje na dobu neurčitú a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Tento 

súhlas sa účastník súťaže zaväzuje udeliť aj na osobitnej listine. 
 
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

a) Účastníci súťaže sa do tejto súťaže zapájajú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu 

v inom rozsahu, ako určil vyhlasovateľ a organizátor súťaže v týchto podmienkach 

súťaže. 

b) Tieto podmienky súťaže budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže – 

www.svadobne-oznamenia.eu. 

c) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu týchto 

podmienok súťaže u vyhlasovateľa súťaže. 

d) V prípade rozporu týchto podmienok súťaže  s propagačnými materiálmi 

týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať prednostne  

ustanovenia týchto podmienok súťaže. 

e) Na účinné odvolanie súťaže alebo zmenu týchto podmienok súťaže, ktorá bude 

predstavovať nepodstatnú zmenu vyhlásených podmienok súťaže, sa vyžaduje, aby 

vyhlasovateľ zverejnil toto oznámenie na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže – 

www.svadobne-oznamenia.eu. 

 
 
 
V Trenčíne …………….....                 ...................................................                                          

Pamas – Trenčín s.r.o. 
 
Prílohy:  č. 1: Súhlas so spracovaním osobných údajov  

  č. 2: Súhlas so súťažnými podmienkami 


