ŽIADOSŤ O POMOC A SPOLUPRÁCU
Vyzývam všetkých obyvateľov obce, ako aj občanov, ktorí vlastnia vo svojich archívoch fotografické
alebo zaujímavé písomne materiály o obci Štefanov nad Oravou, aby nám pomohli so zostavovaním
novej knihy o obci.
Snahou je vydať novú publikáciu o obci Štefanov nad Oravou, ktorá by odzrkadľovala resp.
mapovala vývoj obce v priereze jej historického vývoja, ako aj jej novodobé dejiny. Máme možnosť tak
urobiť v rámci pripravovanej výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
pre mikroprojekty z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Publikácie v rámci
Programu Interreg musia byť dvojjazyčné. Pripravovaná kniha preto bude pozostávať najmä
z fotografického dokumentovania obce.
Mapujeme obec v jej historickom vývoji, a uvedomujeme si, že fotografie sú len z jej najnovších
dejín a preto zrejme najväčšia časť knihy bude o jej súčasných kultúrnych, spoločenských a prírodných
hodnotách.
V prípade, že fotografie alebo iné, najmä listinné, materiály budete zasielať na adresu Obecného
úradu Štefanov nad Oravou poštou, je nutné, aby ste priložili vlastnoručne podpísané nižšie uvedené
prehlásenie. Fotografie a listinné materiály po zapožičaní zoskenujeme a vrátime ich majiteľom.
V prípade, že ich budete posielať emailom, je potrebné prehlásenie vytlačiť, podpísať a po
zoskenovaní zaslať spolu s fotografiami.
PREHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem, že udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby katalogizácie fotografií.
Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve, alebo jej oprávneným majiteľom.
Čestne prehlasujem, že mi bol udelený súhlas osôb zobrazených na fotografiách s ich prípadným
zverejnením v tlačenej alebo elektronickej forme.
Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám spôsobené
porušením týchto pravidiel zo strany autorov resp. majiteľov fotografií (napr. zaslanie fotografie, na
ktorú vlastník nevlastní autorské práva a pod.).
Zaslané fotografie sa stávajú majetkom obce Štefanov nad Oravou, ktorá si vyhradzuje právo
zhotoviť kópie prác pre archív a podľa vlastného uváženia použiť fotografie na nekomerčné účely bez
ďalšieho súhlasu autora.
Obecný úrad si vyhradzuje právo bezplatne reprodukovať fotografie v pripravovanej knihe, ako aj
na prezentačné účely na svojej webovej stránke a propagačných materiáloch súvisiacich s obcou.
Dátum: …........................................
Podpis autora (majiteľa) fotografií
Fotografie a iné materiály zasielajte na adresu:
Obecný úrad Štefanov nad Oravou
Ul. Plátenícka č. 61
027 44 Štefanov nad Oravou

Emailom na adresy:
obecstefanov@oravanet.sk
ivan.matuga@gmail.com

Materiály zasielajte v termíne do 30. 04. 2017.
Bližšie informácie vám podá starosta obce Ing. Ivan Maťuga na tel.: 0905 413 055
V prípade potreby Vás osobne navštívime a materiály prevezmeme na Vami udanej adrese.

