PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Súťaž Tvoja selfie s kultúrnym dedičstvom potrvá od 1. septembra 2017 do 30.
septembra 2017.
2. Organizátorom Krajská knižnica v Žiline so sídlom Antona Bernoláka 47, 011 77
Žilina
3. Úlohou súťažiaceho je odfotografovať pamiatku z nižšie uvedeného zoznamu:
Mariánske námestie, meštianske domy
Radnica mesta Žilina,
Rosenfeldov palác,
Katedrála Najsvätejšej Trojice,
Dom umenia Fatra,
Neologická synagóga,
Kostol sv. Štefana Kráľa
Budatínsky hrad
Kostol sv. Juraja Trnové,
Hrad Strečno,
Lietavský hrad
Na fotke musí byť okrem pamiatky zachytený aj súťažiaci alebo kniha z knižnice.
Súťažiaci musí fotografiu zdieľať na Facebooku, Instagrame alebo Twitteri
s hashtagmi #EHDs a #kniznicazilina. Každá súťažná fotografia bude zaradená do
zlosovania. Súťažiaci môže zdieľať na každú pamiatku iba jednu fotografiu, tj. do
súťaže sa môže zapojiť s maximálne jedenástimi fotografiami. Nevhodné fotografie
(fotografie, z ktorých nie je zrejmé, že ide o súťažné miesto; fotografie s vulgárnym
obsahom a pod.) má organizátor právo nezverejniť a nezaradiť ich do zlosovania.
4. Za súťažiaceho sa považuje fyzická osoba, ktorá zdieľa aspoň jednu súťažnú
fotografiu na Facebooku, Instagrame alebo Twitteri a ktorá je zaregistrovaná na
jednej z týchto sietí. Zdieľaním fotografie súťažiaci automaticky súhlasí s
podmienkami súťaže.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a
publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.
6. Výhercu knižnica vylosuje zo všetkých príspevkov dňa 2. októbra 2017 o 12:00.
Hlavnou cenou je vecná cena, zápisné do knižnice na 365 dní (resp. predĺženie
existujúceho zápisného o 365 dní) a balíček reklamných predmetov.

7. Poradie navštívenia a fotografovania miest je ľubovoľné.
8. Každý súťažiaci môže súťažiť iba na jednej sociálnej sieti. Zdieľanie tej istej
fotografie na inej sieti sa nepočíta za ďalší príspevok do súťaže.
9. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, u ktorého nastane
podozrenie z podvodného správania a/alebo z nerešpektovania pravidiel súťaže.
11. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom sociálnej siete, na ktorej sa zapojil
do súťaže. Jeho užívateľské meno a sociálna sieť, na ktorej sa zapojil do súťaže
budú zverejnené na webovej stránke www.krajskakniznicazilina.sk. Termín
odovzdania ceny bude taktiež zverejnený na webovej stránke knižnice.

