I. Organizátor Súťaže „Komu som pomohol/a počas koronakrízy?“ (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Adresa: Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IČO: 001 576 60
DIČ: 202 079 8637
IČ DPH: SK20 2079 8637

II. Termín konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku (23.6.2020) do udelenia cien
(7.9.2020). Súťažiaci svoje diela posielajú do 1.7.2020. Zasadnutie komisie a výber výhercov sa
uskutoční 6.7.2020. Oznámenie o výsledku výberu komisie bude 13.7.2020.
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže každý žiak navštevujúci školu zapojenú do programu Škola bez nenávisti,
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorý vytvorí súťažné
dielo a následne ho odovzdá koordinátorovi programu Škola bez nenávisti na príslušnej škole
a ktorého zákonný zástupca podpísal súhlas so zapojením žiaka do súťaže a so spracovaním osobných
údajov žiaka, ktorý riadne odovzdal príslušnej škole. Všetci súťažiaci, ktorí splnia tieto podmienky,
budú automaticky zaradení do losovania.

IV. Pravidlá Súťaže
Podmienky účasti v Súťaži:

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III.
tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.
Výber výhercov bude zabezpečovať odborná komisia zložená z expertov v programe Škola bez
nenávisti a zo zamestnancov Odbory podpory práce s mládežou. Komisiu bude zastrešovať
predsedníčka (koordinátorka programu Škola bez nenávisti).
V prvom kole sa budú hodnotiť formálne náležitosti diel a zabezpečí ho predsedníčka komisie. V
druhom kole osem zamestnancov Odboru podpory práce s mládežou IUVENTY vyberie do ďalšieho
kola 30 % z celkového počtu zaslaných diel. Tento výber bude prebiehať prideleným bodov od 1-5,
pričom 5 je najviac. Vybrané diela v ďalšom kole bude hodnotiť osem expertov programu Škola bez
nenávisti, ktorí vyberú troch finálnych výhercov, rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom kole.

V. Výhra v Súťaži
Výherca v súťaži môže získať jednu z nasledovných cien:




Teambuildingová aktivita pre triedu, ktorú žiak navštevuje, realizovaná dvomi lektormi
v trvaní 8 hodín
3 rôzne spoločenské hry pre celú triedu
Tašky pre celú triedu s logom Škola bez nenávisti -

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže.

VI. Oznámenie o výhre
Mená 3 výhercov zverejní organizátor:





Na FB skupine programu Škola bez nenávisti https://www.facebook.com/groups/1681500715292961/
Na FB stránke organizátora (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) https://www.facebook.com/iuventa/
Na Instagramovom účte s názvom Škola bez nenávisti (skolabeznenavisti) https://www.instagram.com/skolabeznenavisti/?hl=sk
Prostredníctvom e-mailu adresovanom koordinátorom programu Škola bez nenávisti na
príslušných školách.

VII. Odovzdanie výhry
Organizátor výhru odovzdá výhercom v súčinnosti s príslušnou školou, a to osobne v príslušnej škole
v septembri 2020. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom
odovzdania jeho výhry.

VIII. Strata nároku na výhru
V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Dôležité podmienky súťaže
Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej
trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách alebo mailom na adresu lara.kurtek@iuventa.sk do 3 pracovných dní od
ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do
súťaže zaradené.

X. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže, v súlade s ustanovením § 13 ods.
1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa
skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so
zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec)
na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 22 zákona o OOÚ na základe písomnej
žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo
neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 22 a nasl. Zákona o OOÚ. Účastník zapojením sa do
súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov
podľa zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

XI. Záverečné ustanovenia
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe
Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po
jej vyhlásení.

