Štatút súťaže „EUROVIDEO – Európa pre nás“
pre rok 2017

ŠTATÚT VIDEOSÚŤAŽE „EUROVIDEO – Európa pre
nás“
A. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Článok 1
Vyhlasovateľom a organizátorom videosúťaže „EUROVIDEO – Európa pre nás“ je
Informačné centrum Europe Direct Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trenčín, Slovenská republika. (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže určuje
súťažný poriadok, program a koordináciu súťaže a zabezpečuje vyhlásenie výsledkov
súťaže. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže.

B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE
Článok 2
Poslaním a cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o investičných projektoch podporených
zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, ktoré prispeli k rozvoju a k skvalitneniu
života v jednotlivých regiónoch, kde žiaci študujú a žijú.

C. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
Článok 3
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť na
Slovensku. Úlohou žiakov je pomocou audiovizuálneho materiálu, konkrétne vlastného
originálneho videa s maximálnou dĺžkou 3 minút, originálne a kreatívne prezentovať
niektorý z projektov v ich regióne, ktorý bol spolufinancovaný z fondov EÚ a priblížiť
jeho prínosy pre nich osobne, ich komunitu, obec, mesto, región, atď..
Žiaci sa zapoja do súťaže tak, že doručia svoje súťažné videá na adresu vyhlasovateľa
súťaže osobne alebo poštou, zároveň môžu súťažné videá poslať aj elektronicky cez
aplikácie na zdieľanie súborov (napr. WeTransfer, Uschovňa, atď.). Jedno súťažné
video môže byť spracované, resp. reprezentované skupinou maximálne troch žiakov.
Každý účastník/skupina sa do súťaže môže zapojiť len s jedným súťažným videom.
Do súťaže sa môže prihlásiť neobmedzený počet skupín žiakov z tej istej školy a to
v prípade, že každá skupina bude mať spracované vlastné súťažné video.
Článok 4
Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka pre
podozrenie z podvádzania v akejkoľvek forme a vylúčiť dané video zo súťaže a to aj
v prípade dôvodného podozrenia, že účastník porušil niektorú z podmienok uvedenú
v tomto štatúte. Rozhodnutie organizátora bude v tomto prípade konečné.
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D. PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽE
Článok 5
Priebeh súťaže
Do súťaže budú zaradené všetky súťažné videá doručené do sídla vyhlasovateľa
súťaže najneskôr do 10. apríla 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky v prípade
odoslania poštou).
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené, oneskorené, chybne
adresované, poškodené alebo nedoručené videá, či už kvôli technickým problémom
postihujúcim elektronickú komunikáciu alebo iným problémom.
Všetky doručené videá budú pridané na Facebook profil organizátora súťaže „Europe
Direct Trenčín“ (https://www.facebook.com/europedirecttrencin/) a 10 videí, ktoré od
začatia do ukončenia verejného hlasovania (od 13.4.2017 o 12:00 do 21.4.2017
do 12:00) získa najväčší počet „páčikov“ (like) postúpi do druhého kola, z ktorého
víťazov vyberie odborná porota.
Členov poroty určí organizátor súťaže a bude pozostávať z jedného odborníka na
audiovizuálny priemysel, jedného zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako
hostiteľskej štruktúry organizátora súťaže a jedného zástupcu Európskej komisie na
Slovensku. Organizátor si vyhradzuje právo prizvať ďalších členov poroty a/alebo
pozmeniť základné zostavenie poroty.
Prosíme, aby ste súťažili čestne a rešpektovali ďalších účastníkov súťaže. Ktorýkoľvek
účastník dôvodne podozrivý z podvádzania, vrátane, ale nie výhradne, nečestného
získavania hlasov, bude zo súťaže vylúčený a jeho video odstránené.
Článok 6
Hodnotenie
A. 1. kolo
Všetky súťažné videá doručené organizátorovi do stanoveného termínu budú
zverejnené na jeho Facebook profily, čím sa odštartuje verejné hlasovanie. Po
ukončení hlasovania sa 10 najúspešnejších videí s najvyšším počtom „páčikov“
(like) dostane do druhého kola. Porota má možnosť zaradiť do druhého kola a udeliť
„divokú kartu“ až 3 videám, ktoré sa neumiestnili medzi prvými 10 videami čo do
počtu „páčikov“, ale porotu oslovili z hľadiska spracovania témy súťaže, estetickej
kvality a kreativity.
B. 2. kolo
Najúspešnejšie videá po prvom kole bude hodnotiť odborná porota, ktorá na
základe kritérií kvality, inovatívnosti, kreativity a spôsobu spracovania témy
rozhodne o víťazovi.
Porota zverejní poradie súťažných videí a odovzdá ceny na konferencii, na ktorú
budú víťazi pozvaní.
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Článok 7
Ceny v súťaži
Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste získajú hodnotné
vecné ceny. Hlavnou cenou pre každého člena víťazného tímu je digitálna zrkadlovka
Canon, cenou pre druhé miesto je tablet Apple iPad a tretie miesto bude odmenené
čítačkou Amazon Kindle Paperwhite. Odborná porota môže zároveň rozhodnúť
o udelení špeciálnej ceny mimo poradia prvých troch miest.
Organizátor si vyhradzuje právo vybrať alternatívneho víťaza v prípade, že sa
preukáže, že účastník a víťaz sa dopustil podvádzania v akejkoľvek forme, alebo
akýmkoľvek spôsobom porušil niektorú z podmienok uvedených v tomto štatúte.
Výhercovia budú požiadaní o poskytnutie písomného potvrdenia o prijatí všetkých
podmienok súťaže a podpísanie samostatného formulára o prebratí cien za výhru
v súťaži stanoveného organizátorom.
Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou
obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania ceny.
E. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
Článok 8
Časový harmonogram
Vyhlásenie súťaže: 27. februára 2017
Uzávierka prijímania súťažných videí: 10. apríla 2017
Hodnotenie súťažných videí – 1.kolo : 13. apríla – 21. apríla 2017
Hodnotenie odbornej poroty – 2. kolo: 24. apríla – 25. apríla 2017
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže: 26. apríla 2017
Predpokladaný dátum konania konferencie a odovzdanie cien víťazom: 2. mája 2017

F. POROTA SÚŤAŽE
Článok 9
Porota
Porotu, ktorá bude hodnotiť súťažné videá v druhom kole súťaže menuje vyhlasovateľ
súťaže. Porota je minimálne 3 členná: odborníka na audiovizuálny priemysel, zástupca
Trenčianskeho samosprávneho kraja ako hostiteľskej štruktúry organizátora súťaže
a zástupca Európskej komisie na Slovensku. Vyhlasovateľ súťaže má právo doplniť
porotu o ďalších členov.
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Článok 10
Porota sa pri svojej práci riadi štatútom súťaže, ktorý vypracuje organizátor súťaže.
Rozhodnutia poroty sú konečné. Voči rozhodnutiam poroty nie je možné podať
odvolanie ani využiť iný opravný prostriedok.
Článok 11
Tento štatút platí na realizáciu súťaže „EUROVIDEO – Európa pre nás“ v roku 2017.
G. SÚŤAŽNÉ VIDEÁ
Článok 12
Príspevky nesmú obsahovať žiadny materiál a/alebo vyhlásenia , ktoré akýmkoľvek
spôsobom porušujú práva iných, sú nezákonné, výhražné, hanlivé, urážlivé,
narušujúce súkromie alebo práva na ochranu osobnosti, vulgárne, obscénne, neúctivé,
neslušné alebo inak sporné, ktoré podporujú správanie alebo sú správaním, ktoré by
predstavovalo trestný čin, viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak
porušovalo platné zákony.
Prihlásené videá, ktoré porušia niektoré z predošlých ustanovení alebo ich častí budú
vylúčené zo súťaže bez predchádzajúceho upozornenia. Rozhodnutie organizátora
bude v tomto prípade konečné.
H. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účasťou v súťaži a zverejnením súťažného videa na stránke Facebook udeľuje
účastník organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých
osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať
najmä na účely realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je
možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného príslušnému
oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok
vylúčenie účastníka zo súťaže). Odvolanie súhlasu voči jednému z oprávnených
subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Oprávnené
subjekty smú osobné údaje účastníka spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný.
Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva
ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje
účastníka je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch
(vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch organizátora, s čím účastník
zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. Osobné údaje účastníka môžu oprávnené
subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za
rovnakých podmienok udeľuje účastník organizátorovi aj súhlas na využívanie ním
poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
Zapojením sa do súťaže dáva účastník organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je
oprávnený okrem iného, najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie
a vyhodnotenia, bezplatne použiť meno, priezvisko a ďalšie zložky osobnostných práv
a práv duševného vlastníctva účastníka, ktoré môžu vzniknúť z účasti v tejto súťaži,
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najmä ich v akejkoľvek forme bezplatne uverejňovať, šíriť a verejne zobrazovať
v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných
materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu
konania súťaže ako aj po jej skončení.
Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby sa
zapojili do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu
v akejkoľvek forme za tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať,
okrem iného, ich mená, informácie o škole, fotografie z odovzdávania cien ako aj
súťažné videá.
Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité výhradne v súvislosti
s touto súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou pre účely súťaže
(vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).
Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s jeho účasťou
v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích
osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov
upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov ako aj
ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním
porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
Zapojením sa do súťaže prostredníctvom stránky Facebook vyjadruje účastník svoj
úplný a bezpodmienečný súhlas so štatútom súťaže a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu
dodržiavať.
Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť
v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie
plnenia nad rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany organizátora, než na plnenia uvedené v týchto pravidlách.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako
aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu
a poskytnutia náhrady.
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou,
najmä problémy pri prevádzke stránky Facebook, vrátane problémov na strane
prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti
s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou
odmenou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky
odovzdania odmeny.
Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, vykonávaná
ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. disponujúcou právami k sociálnej
sieti Facebook. Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú udeľované
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organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc. Akékoľvek otázky, poznámky alebo
podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti
Facebook, Inc.
V prípade rozporu medzi štatútom súťaže alebo ich časťami uvedenými na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom
tohto štatútu, platí znenie tohto štatútu.

V Trenčíne, dňa 27. februára 2017

