VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ WEBU ZACHYTENÉ NA IPHONE

A) SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ
1. Pravidlá pre prispievanie na stránku Zachytené na iPhone
(pozn. ďalej len „Pravidlá pre prispievanie“)
1.1. Odoslanie fotky
Všetky fotky musia byť odoslané výlučne na e-mailovú adresu
zachytilsom@svetapple.sk . V prípade, že fotka nespĺňa túto podmienku,
bude sa postupovať podľa odstavcu č. 8.
1.2. Maximálny počet fotiek
Do súťaže sa môžeš zapojiť ľubovoľným počtom fotiek, ale počet fotiek
v jednej emailovej správe môže byť najviac 2 fotografie. V prípade, že fotka
nespĺňa túto podmienku, bude sa postupovať podľa odstavcu č. 8.
1.3. Kvalita fotky
Odoslané fotky musia mať minimálnu veľkosť 700 kB. V prípade, že fotka
nespĺňa túto podmienku, bude sa postupovať podľa odstavcu č. 8.
1.4. Pravdivosť údajov
Do správy uveď svoje krstné meno, priezvisko a model iPhonu, ktorým bola
fotografia nasnímaná. Údaje, ktoré je nutné uviesť musia byť gramaticky
správne, úplné a presné (pozn. ani žiadne prezývky). Poslaním fotografie sa
odosielateľ zaväzuje, že údaje ktoré posiela sú presné a správne. Pri
fotkách s neúplnými údajmi, sa bude postupovať podľa odstavcu č. 8.
1.5. Autorstvo odosielateľa
Autorom všetkých odoslaných fotiek musí byť osoba, ktorá je uvedená ako
autor fotografie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené
poslaním fotografií, ku ktorým nevlastní autorské práva /súhlas autora, ako
aj práva pre publikovanie zobrazených osôb a objektov. V prípade zistenia
kopírovania a nelegálneho použitia cudzej fotografie budú prichádzajúce
správy zablokované a môžu sa vyvodzovať dôsledky podľa autorského
zákona a porušení autorských práv.
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2. Pravidlá pre súťaž Fotka týždňa webu Zachytené na iPhone
(pozn. ďalej len „Pravidlá pre Fotku týždňa“)
2.1. Zaradenie do súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní „Pravidlá pre prispievanie“ podľa
odstavcu č 1.
2.2. Maximálny počet fotiek
Počet fotiek, ktoré budú zaradené do súťaže o Fotku pre jedného účastníka
je stanovený na najviac 3, pričom všetky fotky nebudú uverejnené
v rovnaký deň.
2.3. Pridávanie fotiek na Facebook
Fotky do súťaže „Fotka týždňa webu Zachytené na iPhone“ spolu
s „Redakčným výberom“ (ďalej už len „Fotka týždňa“) budú uverejňované
na nástenke Facebook stránky a na webe Zachytené na iPhone, každý deň
o 18:00, 19:00, 20:00. Administrátori webu, facebookovej stránky
a Instagramu (pozn. ďalej len „Administrátori“) si vyhradzujú právo na
zmenu času, alebo poradie fotiek. Poradie a výber fotiek je taktiež výlučne
na administrátoroch stránky. V prípade veľkého množstva nami prijatých
fotiek nezaručujeme, že odoslaná fotka nebude uverejnená v rovnaký
týždeň, t.j. fotka prijatá v prvý deň týždňa nemusí byť uverejnená v týždni
prijatia. Tieto fotky budú uverejnené v nasledujúcich týždňoch.
2.4. Vyhodnotenie
Vyhodnotenie súťaže Fotka týždňa bude každú nedeľu o 17:00 na webe
Zachytené na iPhone t.j. na webovej adresne www.zacyhtene.svetapple.sk
Administrátori si vyhradzujú právo na zmenu času.
Víťaz Fotky týždňa spolu s víťazom Redakčného výberu nebudú
upozornení, že vyhrali.
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3. Pravidlá pre súťaž Fotka mesiaca webu Zachytené na iPhone
(pozn. ďalej len „Pravidlá pre Fotku mesiaca“)
3.1. Zaradenia do súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť len fotografie, ktoré boli vybrané v danom mesiaci
v súťaži „Fotka týždňa“ ako aj „Redakčný výber“.
3.2. Priebeh súťaže a hlasovanie
Fotky určené pre Fotku mesiaca budú pridané do albumu na Facebookovej
stránke Zachytené na iPhone v posledný deň, posledného týždňa mesiaca.
Hlasovanie bude prebiehať počas štyroch dní prvého týždňa v mesiaci,
zastavené bude o polnoci štvrtého dňa. Vyhodnotenie bude zverejnené
v piaty deň prvého týždňa v mesiaci. Administrátori si vyhradzujú právo na
zmenu času , alebo poradie fotiek. Poradie a výber fotiek je taktiež výlučne
na administrátoroch stránky.
3.3. Vyhodnotenie
Fotka mesiaca bude vybraná na základe počtu označení Páči sa mi to
z fotiek podľa bodu č. 3.1, ktoré budú uverejnené podľa bodu č. 3.2.
Výherca bude kontaktovaný cez e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri
odosielaní fotky.
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4. Pravidlá pre prispievanie na Instagram
(pozn. ďalej len „Pravidlá pre Instagram“)
4.1. Zaradenie fotiek
Fotky na „repostnutie“ ( t.j. opätovné zdieľanie obsahu), budú zaradené len
fotky, ktoré sú označené hashtagom #zacyhtenenaiPhone
4.2. Výber fotografii
Fotografie na repostnutie budú vyberané podľa vlastného úsudku
administrátorov a následne repostnuté na Instagram Zachytené na iPhone.
Vyberať sa budú predovšetkým najkrajšie fotografie.
4.3. Pravdivosť údajov
Prispievateľ sa zaväzuje, že označením #zachytenenaiPhone potvrdzuje, že
fotka bola zachytená na ľubovoľný model iPhone.
4.4. Autorstvo odosielateľa
Autorom všetkých fotiek musí byť osoba, ktorá je uvedená ako autor
fotografie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené
uverejnením fotografií, ku ktorým nevlastní autorské práva /súhlas autora,
ako aj práva pre publikovanie zobrazených osôb a objektov. V prípade
zistenia kopírovania a nelegálneho použitia cudzej fotografie bude osoba
zablokovaná a môžu sa vyvodzovať dôsledky podľa autorského zákona
a porušení autorských práv.
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B) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ WEBU
5. Všeobecné ustanovenia
5.1. Poslaním fotky na email, alebo po pridaní fotky na webstránku Zachytené
na iPhone, alebo označením #zachytenenaiPhone na Instagrame
odosielateľ/prispievateľ súhlasí s podmienkami a dovoľuje editovať
fotografiu ľubovoľnými spôsobom ako aj právo zverejňovať ju.
5.2. Pravidlá
platia
pre
odosielateľov
fotografií
na
mail
zachytilsom@svetapple.sk . Odoslaním fotky na mail sa odosielateľ
zaväzuje, že si si podmienky prečítal a taktiež, že s nimi súhlasí.

6. Súkromie používateľa

6.1. Administrátori sa zaväzujú neposkytovať súkromné údaje
užívateľa
žiadnej tretej strane.
6.2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú
všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Užívateľom, alebo
nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom
uvedené "nezverejniť" a pod.).
7. Povinnosti užívateľa

7.1. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na webovej stránke sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
7.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež
nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv
používateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a
súhlasí s tým, že nebude využívať služby na webe na účely, ktoré sú v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
7.3. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na webstránku v mene iného
používateľa a ani inak poškodzovať ďalších používateľov príp. iné osoby.
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7.4. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho
dobré meno.
7.5. Užívateľ nesmie na webstránke propagovať služby alebo tovar iných
fyzických alebo právnických osôb, vkladať reklamné odkazy alebo ich
rozosielať súkromnou poštou.
7.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie stiahnuť z webstránky.
7.7. Pri opakovanom porušovaní týchto pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený
zrušiť resp. dočasne zablokovať konto Užívateľa.
7.8. Užívateľ nesmie na web pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými
mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, vrátane pornografických a explicitne erotických fotografií

8. Porušenie pravidiel
8.1. V prípade porušenia pravidiel bude používateľ zablokovaným ak nie je
dané iné opatrenie.
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