PODMIENKY SÚŤAŽE
na výtvarné návrhy emisie poštovej známky „Vianočná pošta“
Článok 1
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Článok 2
Administrátor súťaže
Slovenská pošta, a. s.
odbor komunikácie
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Článok 3
Poslanie a ciele súťaže
Poslaním a cieľom súťaže na výtvarné návrhy emisie poštovej známky „Vianočná pošta“ je podporiť
deti a žiakov základných škôl v posielaní kresieb a malieb Ježiškovi v rámci projektu Vianočná pošta.
Článok 4
Časový harmonogram
a) vyhlásenie súťaže – 10. november 2017
b) uzávierka prijímania výtvarných návrhov – 23. december 2017
c) vyhlásenie výsledkov súťaže – najneskôr do 31. mája 2018 na stránke www.pofis.sk
a www.posta.sk.
Článok 5
Podmienky účasti
Do súťaže sa automaticky zapojí každý, kto pošle kresbu alebo maľbu na adresu „Ježiško 999 99 “.
Kresba alebo maľba môže byť poslaná spolu s listom pre Ježiška, ale musí byť na samostatnom
papieri.
Článok 6
Výtvarný návrh známky
Tvorba výtvarných návrhov emisie poštových známok sa riadi špecifikami uvedenými v Spôsobe
predkladania výtvarných návrhov poštových známok. Návrhy musia byť pôvodnou tvorbou bez
porušenia autorských práv iných osôb. Stvárnená téma musí byť vo vzťahu k názvu emisie.
Článok 7
Posudzovanie návrhov
Kresby a maľby posúdi Realizačná komisia známkovej tvorby SP a. s., ktorá je poradným orgánom
Generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., a je zložená z renomovaných slovenských výtvarných
umelcov.
Článok 8
Kritériá výberu návrhov
a) Celkový vzhľad výtvarného návrhu – hodnotená bude kompozícia, miera grafického spracovania
a celková výtvarná úroveň návrhu,
b) Miera priblíženia k poslaniu a cieľu súťaže – hodnotený bude obsah, nápad, vtip, ktorý vyhlásenú
tému dôstojným spôsobom obohatí.

Článok 9
Spôsob odmeňovania
K emisii „Vianočná pošta“ budú vyberané návrhy na poštovú známku, obálku prvého dňa vydania
(FDC), pečiatku FDC, príp. ďalšie sprievodné produkty ako známkový zošitok alebo celinová
pohľadnica. Použitie vybraných výtvarných návrhov bude honorované na základe autorského zákona
vo výške 165 € za každý vybraný výtvarný návrh.
Článok 10
Zmluvné vzťahy
S víťazmi súťaže alebo s ich zákonnými zástupcami budú podpísané Licenčné zmluvy, uzatvorené
podľa ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon), ktorými udelia víťazi súťaže Slovenskej
pošte, a. s., licenciu na použitie diela.
Článok 11
Spôsob doručenia návrhov
Výtvarné návrhy sa posielajú rovnako ako listy pre Ježiška na adresu „999 99 Ježiško“. Každá kresba
musí byť čitateľne označená menom autora a jeho adresou, resp. adresou školy. Zaslaním kresby
dáva autor súhlas na jej ďalšie zverejňovanie.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
a) Vyhlasovateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo prvú cenu neudeliť alebo finančnú odmenu
krátiť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť.
b) Výtvarné návrhy, ktoré v súťaži neuspeli, sa autorom nevracajú.

V Bratislave 10.11.2017, Slovenská pošta, a. s.

