Štatút súťaže
VÝHOVORKY BOKOM

I. CIEĽ SÚŤAŽE
1.
2.
3.

Názov súťaže je „Výhovorky bokom“.
Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k zdravému životnému štýlu.
Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na celom území Slovenskej republiky.

II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
1.
Vyhlasovateľom súťaže je: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58
Bratislava 4, IČO: 00157660, DIČ: 2020798637, IČ DPH: SK2020798637, bankové spojenie: Štátna
pokladnica, číslo účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0012 3811, (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“).
2.
Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž v spolupráci s partnerom súťaže, ktorým je OUTDOOR INSTITUTE,
o.z., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len ako „partner“) na základe Memoranda
o spolupráci č. IU/2020/70082 uzatvoreného medzi IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a OUTDOOR
INSTITUTE, o.z. dňa 27.05.2020.

III. TRVANIE SÚŤAŽE
1.

Súťaž sa uskutoční v termíne od 01.06. 2020 do 30.06.2020.

IV. VÝHRY V SÚŤAŽI
1.
Pre každú z 12 výziev je určená výhra vo forme darčekového poukazu na nákup v hodnote 50,eur. Víťazi jednotlivých výziev sa určujú žrebovaním. V rámci vyhodnotenia jednej výzvy je možné
vyžrebovať najviac 3 výhercov, resp. prideliť najviac 3 darčekové poukazy.
2.
Jeden účastník sa môže stať víťazom iba v jednej z výziev aj v prípade, že ich splnil viac. V
prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného
vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.
3.
Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená z najmenej troch
zástupcov vyhlasovateľa, určených riaditeľom Odboru podpory práce s mládežou..
4.
Žrebovanie výhier prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže. Pre každú výzvu budú vyžrebovaní
najmenej jeden a najviac traja výhercovia podľa uváženia členov poroty v závislosti od počtu
zapojených do jednotlivej výzvy, a to vždy z príslušnej databázy účastníkov, ktorí splnili príslušnú výzvu.
5.
Výsledky žrebovania budú zverejnené na web stránke www.pracasmladezou.sk najneskôr
15.07.2020. Vyhlasovateľ zverejní meno a obec výhercu.
6.
Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 4 týždňov odo dňa ukončenia
súťaže. Výhra bude zasielana poštou na adresu, ktorú účastník uvedie v prihlasovacom formulári. Výhry
neprevzaté výhercami v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech vyhlasovateľa a
účastník na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je
možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.
7.
Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto
zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na

adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie výhry alebo jej
doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách, spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
1.
V súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo
veku 0 - 30 rokov (ďalej aj ako „účastník“). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť v súťaži iba
so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Vzor súhlasu zákonného zástupcu s návodom na jeho
doručenie tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu, a zároveň ho účastník nájde na tejto internetovej adrese:
https://bit.ly/36LIR5k, ktorá bude zverejnená aj v prihlasovacom formulári a zároveň je dostupný na
webstránke www.vyhovorkybokom.sk a www.pracasmladezou.sk. Každý účastník sa môže zúčastniť
súťaže len individuálne.
2.
Do súťaže je možné sa zapojiť vyplnením prihlasovacieho formulára vytvorené
prostredníctvom Microsoft forms. Link na prihlasovací formulár bude zverejnený na web stránke
www.vyhovorkybokom.sk. V prípade, ak zadá účastník súťaže neplatné, alebo už použité údaje,
registrácia je neplatná. O tejto skutočnosti bude účastník informovaný emailom.
3.
Zamestnanci vyhlasovateľa, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra
mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech vyhlasovateľa. V prípade, že takáto vylúčená osoba už
výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa výhru vyhlasovateľovi
vrátiť.
4.
Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba raz, v zmysle pravidiel tejto súťaže.
5.
Účastník svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže upravenými v tomto
štatúte. Štatút je uverejnený na webstránke www.vyhovorkybokom.sk a www.pracasmladezou.sk

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1.
Súťaž je tvorená sériou 12 výziev, z ktorých každá výzva je zameraná na inú aktivitu, ktorú môže
účastník súťaže zrealizovať. Výzva je predstavená formou inštruktážneho videa, v ktorom dostane
účastník inštrukcie, ako môže výzvu splniť. Videá s pokynmi k jednotlivým výzvam budú zverejnené na
YouTube kanály Výhovorky bokom, Facebookovom profile IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a web
stránke www.vyhovorkybokom.sk. Splnenie výzvy účastník dokladuje fotkou, alebo videom, ktoré
umiestni na svojom konte na Instagrame a označí hashtagom, ktorý je prezentovaný v príslušnom
inštruktážnom videu. Hasthtag je tvorený alfabetickou skratkou AVMT a číslom príslušnej výzvy, pričom
na začiatku je označenie # (napr. pre výzvu č. 1 bude hashtag #AVMT1).
2.
Súťažné fotografie alebo videá nesmú obsahovať žiadny fotografický, video alebo audio
materiál, ktorý je chránený autorskými právami iných osôb, ako sú účastníci. Zároveň fotografie alebo
videá nesmú obsahovať akékoľvek nenávistné a xenofóbne prejavy, prípadne prejavy znevažujúce iné
ľudské bytosti.
3.
Fotografie a videá by mali zachytávať priebeh plnenia jednotlivej výzvy.
4.
Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 30.6.2020.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1.
Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je

oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu
predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať
akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody u vyhlasovateľa a/alebo partnera súťaže.
2.
Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže, alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa
podmienky súťaže, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného
súťaženia (použitie materiálov s autorskými právami) a pod.
3.
Vyhlasovateľ nezodpovedá účastníkovi za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou
v súťaži.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE
1.
Prihlásenie do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára bude považované za
vyjadrenie súhlasu účastníka, resp. jeho zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov
uvedených v prihláške účastníka pre účely registrácie do súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena a)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR) a podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2.
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), e-mail, telefón, názov konta na Instagrame účastník, ako
dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
všetkých ním poskytnutých osobných údajov.
3.
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa
neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
4.
Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka (a) na účel evidencie účastníkov
súťaže, (b) na účel vyžrebovania výhercov súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom (c) na účel
preukázania vynakladania verejných prostriedkov v zmysle platnej legislatívy.
5.
Doba uchovávania osobných údajov účastníkov súťaže, ktorí sa do nej zapoja bude 10 rokov.
6.
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasovateľ
má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe žiadosti
účastníka podanej písomne alebo osobne u vyhlasovateľa súťaže máte právo: požiadať o prístup k
svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných
údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; namietať prenosnosť osobných údajov; podať
návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
7.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla
prevádzkovateľa: iuventa@iuventa.sk.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýchkoľvek sporných otázkach
týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou
rozhodovať vyhlasovateľ, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.
2.
Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek

výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia
pravidiel súťaže má vyhlasovateľ súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka
súťaže.
3.
Každý je oprávnený nahliadnuť do štatútu v sídle vyhlasovateľa súťaže a na internetovej
stránke www.vyhovorkybokom.sk, www.iuventa.sk a www.pracasmladezou.sk
4.
Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácií
týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

Príloha č. 1 štatútu - Súhlas zákonného zástupcu
Nižšie uvedený súhlas zákonného zástupcu je potrebné skopírovať a vložiť do nového dokumentu.
Následne doplniť vyznačené údaje. Takto upravený súhlas je potrebné vytlačiť a podpísať. Súhlas
podpísaný zákonným zástupcom následne oskenovať, prípadne čitateľne odfotiť a zaslať
v elektronickej podobe na dana.gavalierova@iuventa.sk.
Ja meno, priezvisko, titul, nar. dátum narodenia, s trvalým bydliskom adresa trvalého bydliska, ako
zákonný zástupca meno, priezvisko neplnoletej osoby, nar. dátum narodenia, s vekom vek neplnoletej
osoby v čase 1. dňa vyhlásenia súťaže, t.j. 1.6.2020, s trvalým bydliskom adresa trvalého bydliska
neplnoletej osoby (ďalej len ako „neplnoletej osoby“), udeľujem súhlas s účasťou uvedenej neplnoletej
osoby v súťaži s názvom „Výhovorky bokom“.
Ďalej udeľujem súhlas organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58
Bratislava, IČO: 0015 7660 ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti
ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedenej neplnoletej osoby, uvedených v
prihláške v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, PSČ,
mesto/obec), e-mail, telefón, názov konta / profilu na instagrame, prípadne Facebooku, za účelom
preukázania oprávnenosti výdavkov na zabezpečenie aktivity.
Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na
vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu
prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Osobné údaje uvedenej neplnoletej osoby, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe
môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného
spracovania, vrátane profilovania.
Beriem na vedomie, že zaslaním písomnej žiadosti na adresu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže,
Karloveská 64, 842 58 Bratislava mám právo žiadať o prístup k osobným údajom uvedenej neplnoletej
osoby, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov;
namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Mám právo podať návrh na
začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Udeľujem súhlas organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava,
IČO: 0015 7660 a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na použitie obrazových snímkov a
audiovizuálnych záznamov s uvedenou neplnoletou osobou z realizácie aktivity na účely jej propagácie
na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch.
Ako zákonný zástupca uvedenej neplnoletej osoby prihlásenej do súťaže vyhlasujem, že súhlasím s
nasledovnými pravidlami:
1.
Beriem na vedomie a súhlasím so štatútom súťaže.
2.
Beriem na vedomie a akceptujem všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z právneho poriadku
SR, pre účastníka súťaže a pre mňa ako jeho zákonného zástupcu.
3.
Vyhlasovateľ súťaže žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie účastníka, ani jeho dôsledky.

4.
Ako zákonný zástupca neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov slobodne poskytujem jej a aj
svoje osobné údaje vyhlasovateľovi súťaže: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, a súhlasím s ich
spracovaním podľa § 15 odseku 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. v rámci evidencie účastníkov vzdelávacej
aktivity podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
(GDPR).
5.
Ako zákonný zástupca neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov beriem na vedomie, že
vyhlasovateľ súťaže je povinný overiť, že zákonný zástupca dotknutej osoby poskytol alebo schválil
výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka podľa § 15 odseku 2 Zákona č. 18/2018 Z.z.
6.
Toto Vyhlásenie je vyjadrením mojej slobodnej a vážnej vôle, je vytvorené bez akéhokoľvek
nátlaku či tiesne.
Moje kontaktné údaje:
Email: email zákonného zástupcu
Tel. číslo: tel. číslo zákonného zástupcu

Kontaktné údaje neplnoletej osoby prihlásenej na vzdelávanie:
Email: email neplnoletej osoby
Tel. číslo: tel. číslo neplnoletej osoby

Miesto, dátum

Meno a priezvisko zákonného zástupcu

