Štatút súťaže „Nahraj pošli vyhraj“

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže s názvom „Nahraj pošli vyhraj“ (ďalej len „Súťaž“) je Európske
spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom na ulici Mlynské nivy
44/A, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832 (ďalej len „Organizátor“). Táto súťaž je súčasťou
akcie č. 785603 – ECC SK FPA 2018-2021, ktorá je spolufinancovaná Európskou úniou.

2. Predmet súťaže
Cieľom je ukázať, ako sa spotrebiteľské práva využívajú v bežnom živote. Účastníci súťaže
majú príležitosť vytvoriť videospot, ktorý zaujme, zabaví, vysvetlí alebo priblíži ľuďom práva
či postupy, ktoré môžu využiť napríklad pri:




nákupe z e-shopu, keď hrozí strata peňazí - nedoručená objednávka/ doručenie
„fejku“,
meškaní alebo zrušení letu/ strate alebo poškodení batožiny,
geografickom blokovaní pri nákupoch cez internet1.

3. Účastníci súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a je plne
spôsobilá na právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže.
Súťaže sa môže zúčastniť aj osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená zákonným
zástupcom, pokiaľ nenadobudla spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom.
Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktorá je pozbavená
spôsobilosti na právne úkony, musí tiež byť zastúpená zákonným zástupcom.
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a ani iné osoby,
ktoré sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo
zúčastňujú, vrátane osôb blízkych uvedeným osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto
osoby budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.

1

akékoľvek obmedzovanie on-line zákazníkov na základe ich národnosti, bydliska alebo miesta pripojenia.
Niektoré on-line obchody neakceptujú zahraničné platobné karty, neumožnia zaregistrovať sa na nich s vašou
adresou, alebo majú pre každú krajinu iné ceny.

4. Podmienky zapojenia sa do súťaže
Podmienkami platného zapojenia sa do súťaže sú:


vytvorenie originálneho videa v súlade s technickými požiadavkami (bod 7 štatútu
súťaže), ktoré obsahuje aktuálne a správne informácie,



odoslanie vyplnenej prihlášky a vyjadrenie súhlasu s pravidlami súťaže. Prihláška
bude od 20. apríla 2018 zverejnená na www.europskyspotrebitel.sk.

Osoba sa stáva účastníkom súťaže po tom, ako Európske spotrebiteľské centrum v SR obdrží
jej súťažný videospot a vyplnenú prihlášku a vyjadrenie súhlasu s pravidlami súťaže.

5. Zasielanie súťažných videospotov
Videospot a vyplnenú prihlášku je potrebné nahrať na úložisko (napr. www.uschovna.cz,
www.wetransfer.com, www.google.com/drive) a odkaz sprístupniť organizátorovi súťaže emailom na info@esc-sr.sk, správou na https://www.facebook.com/ESCvSR alebo zaslaním vo
formáte DVD resp. na inom nosiči v obálke označenej „Nahraj pošli vyhraj“ na adresu:
Európske spotrebiteľské centrum v SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava

6. Termíny a trvanie súťaže





Súťaž začína 20. apríla 2018.
Videospoty je možné zaslať do 15. júna 2018. V prípade zasielania na DVD alebo
inom nosiči je rozhodujúci dátum pečiatky pošty.
Posúdenie sa uskutoční v termíne do 6. júla 2018.
Výhercovia súťaže budú vyhlásení 9. júla 2018.

7. Technické požiadavky
a. Videospot musí byť v niektorom z bežných formátov (MPEG-2, MPEG-4,
WMV, AVI, WebM súbory, FLV...).
b. Dĺžka videa nesmie presiahnuť 2 minúty.
c. Videá budú po skončení súťaže publikované predovšetkým na sociálnych
médiách, je potrebné, aby boli krátke, výstižné a zároveň pútavé.

d. Ako informačný podklad je možné použiť informácie publikované na
webovom sídle ESC v SR www.europskyspotrebitel.sk alebo na portáli Vaša
Európa https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm.
e. Prihlásené videá musia byť v slovenčine alebo so slovenskými titulkami.
f. Videospot musí byť ukončený grafickým zobrazením:
i. loga „ESC v SR“, loga „Spolufinancované Európskou úniou“ a loga
„Ministerstva hospodárstva SR“.
ii. názvu webového sídla www.europskyspotrebitel.sk,
iii. vyhlásenia v nasledujúcom znení:
„Táto súťaž je súčasťou akcie č. 785603 – ECC SK FPA 2018-2021,
ktorá je spolufinancovaná Európskou úniou. Ministerstvo hospodárstva
v SR ani Európska komisia nezodpovedajú za obsah videa.“
iv. Grafické zobrazenie loga a vyhlásenia musí trvať najmenej dve
sekundy.
v. Vo videospote je možné použiť grafické zobrazenie loga a čestného
vyhlásenia, ktoré je dostupné na tomto odkaze.
8. Autorské práva
Videospoty musia byť originálne a obsahovať pred tým nepublikovanú prácu účastníka súťaže
tak, aby neboli porušené autorské práva. Zaslaním videa do súťaže prenechávajú súťažiaci
všetky autorské práva na svoje audiovizuálne diela organizátorovi súťaže. Organizátor súťaže
vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje
tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže a témy v televízii,
tlači, rozhlase, veľkoplošnej reklame a internete.

9. Kritériá hodnotenia
Súťažné videá neverejne vyhodnotí osobitná päťčlenná hodnotiaca komisia zložená zo
zástupcov:





Európskeho spotrebiteľského centra v SR
Ministerstva hospodárstva SR
Zastúpenia Európskej Komisie v SR
dvoch médií

O udelení cien podľa nasledovných hodnotiacich kritérií :




Uchopenie témy, výstižnosť, pútavosť
Tvorivosť
Originalita

5b
5b
5b

Bodové hodnotenie:
0 - vôbec nespĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria
1 - požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa iba minimálne
2- požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa iba čiastočne
3 - požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa s výhradami k niektorým z nich
4 - spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria na veľmi dobrej úrovni
5 - absolútne spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria
Maximálny počet bodov: 15
Víťazov prvej a druhej ceny vyberie hodnotiaca komisia spomedzi súťažných videí na základe
počtu udelených bodov. V prípade rovnakého počtu bodov víťaza vyberie hodnotiaca komisia
spomedzi súťažných videí s najväčším a zároveň rovnakým počtom bodov hlasovaním.

10. Vyhlásenie výsledkov
Mená víťazov súťaže budú zverejnené na www.europskyspotrebitel.sk a na
www.facebook.com/ESCvSR. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa.

11. Výhra
1. cena –GoPro kamera v hodnote 650 €.
2. cena –GoPro kamera v hodnote 250 €.
Ceny budú odovzdané účastníkom podľa poradia získaných bodov. Organizátor využije na
kontaktovanie výhercov telefonický alebo e-mailový kontakt. Ak nedôjde k odovzdaniu
ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane účastníka súťaže, organizátor súťaže si vyhradzuje
právo odovzdať výhru náhradnému výhercovi. |Organizátor súťaže si vyhradzuje právo overiť
si vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti.

12. Dane
Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti účastníkov súťaže a úhradu
prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Organizátor
súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v
súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej
zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

13. Osobné údaje
Účastník súťaže resp. zákonný zástupca účastníka súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že
organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných
alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a
používať osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a
tel. číslo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Osobné údaje, ktoré organizátorovi účastník súťaže resp. zákonný zástupca účastníka súťaže
v rámci zapojenia sa do súťaže poskytne, sa použijú výlučne na realizáciu súťaže (udelenie
výhry, oznámenie o výhre, zaslanie výhry) a budú spracované dôverne.
Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu nevyhnutnú naplneniu účelu, na ktorý boli údaje
poskytnuté a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora
súťaže alebo e-mailom na info@esc-sr.sk. Po odvolaní súhlasu nie je možná ďalšia účasť
v súťaži.
Údaje o účastníkoch súťaže môžu byť zverejnené v rozsahu krstné meno, priezvisko a obec.
Organizátor bude osobné údaje účastníka súťaže spracúvať po dobu nevyhnutnú na naplnenie
účelu, na ktorý boli údaje poskytnuté. Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú údaje
účastníkov súťaže zlikvidované, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po
dobu 5 rokov. Pri likvidácii sa zohľadnia aj predpisy o archívoch a registratúrach.
Každý účastník súťaže má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných
alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na blokovanie osobných údajov
z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Účastník súťaže dáva účasťou v Súťaži organizátorovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho
zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo
prejavov osobnej povahy zaobstaraných organizátorom súťaže v súvislosti s usporiadaním
Súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „Snímok") pre propagačné účely na všetkých
komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi,
s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do
súborného diela, bez nároku na odmenu.

14. Záverečné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž odložiť,
prerušiť alebo predčasne zrušiť, kedykoľvek bez udania dôvodu, alebo poskytnutia

kompenzácie. Štatút je zverejnený na webovom sídle Európskeho spotrebiteľského centra
v SR www.europskyspotrebitel.sk.

