Podmienky a pravidlá súťaže
„Podpor svoj odbor“
II. časť určená pre základné školy
A. Úvodné ustanovenia
1. Organizátorom súťaže PODPOR SVOJ ODBOR (ďalej len „súťaž“) je Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07
Bratislava (ďalej len „organizátor“).
2. Cieľom súťaže je prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi stredných
odborných škôl, ktorí študujú v učebnom alebo študijnom odbore
s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo lesníckym zameraním,
predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné odbory
zamerané na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva alebo
lesníctva, obohatiť poznatky žiakov základných škôl o povolaniach v
poľnohospodárskom, potravinárskom alebo lesníckom sektore a uľahčiť im
rozhodovanie pri hľadaní konkrétnych krokov smerujúcich k ich budúcej
kariérovej orientácii.
3. Súťaž má dve časti: Prvá časť je určená pre stredné odborné školy (ďalej len
„SOŠ“) – súťaž v tvorbe krátkych videí o študijných a učebných odboroch
s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo lesníckym zameraním. Druhá
časť je určená pre základné školy (ďalej len „ZŠ“) – súťaž v zrealizovaní triednej
„videoochutnávky“ poľnohospodárskych, potravinárskych alebo lesníckych
študijných a učebných odborov.
4. Druhej časti súťaže určenej pre ZŠ sa môžu zúčastniť triedne kolektívy ôsmeho,
alebo deviateho ročníka ZŠ so sídlom v Slovenskej republike s právnou
subjektivitou (ďalej len “účastník súťaže”) zaslaním elektronického súťažného
dotazníka, ktorý vyplnili žiaci triedneho kolektívu spolu s triednym učiteľom
alebo kariérovým poradcom (ďalej len „súťažný príspevok“).
5. ZŠ, ktorej triedne kolektívy žiakov ôsmeho, alebo deviateho ročníka sa plánujú
zúčastniť súťaže, musí svoju účasť v súťaži potvrdiť registráciou. Elektronický
registračný formulár je k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk.
Registrácia bude prebiehať od 1. novembra 2020 do 30. novembra 2020.
Registrácia vykonaná po termíne, a iným ako vyžadovaným spôsobom,
nebude akceptovaná a účastník súťaže z tejto ZŠ nebude zaradený do súťaže.
6. Podmienkou pre zaregistrovanie SOŠ do súťaže je splnenie podmienok o
ochrane osobných údajov podľa bodu D.2. týchto pravidiel a podmienok
súťaže.
7. Súťaž bude prebiehať na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom
web stránky www.podporodbor.sk, YouTube kanála PODPOR ODBOR a emailovej adresy podporodbor@gmail.com.
7. Súťaž bude prebiehať od 1. novembra 2020 do 15. februára 2021.
8. Súťažné príspevky budú prijímané od 1. decembra 2020 do 15. februára
2021 podľa bodu B ods. 3 týchto pravidiel a podmienok.
B. Priebeh súťaže
1. Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tím, že pod vedením kariérového poradcu
alebo triedneho učiteľa zrealizuje triednu „videochutnávku“ odborov, ktoré
nájde na YouTube kanáli PODPOR SVOJ ODBOR, vyberie najzaujímavejšie video
a vypracuje a zašle súťažný príspevok.
2. Súťažný príspevok je vyplnený elektronický súťažný dotazník, ktorý je zverejnený
na web stránke www.podporodbor.sk. Elektronický súťažný dotazník obsahuje:
– názov ZŠ,
– adresa ZŠ,
– trieda,
– celkový počet žiakov triedy,
– počet zapojených žiakov do triednej „videoochutnávky“,
– meno kariérového poradcu alebo triedneho učiteľa, ktorý triednu
„videoochutnávku“ viedol,
– popis realizácie triednej „videoochutnávky“,
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– fotografia triedneho kolektívu pri realizácii triednej „videoochutnávky“,
– výber najlepšieho videa na YouTube kanále Podpor odbor.
Zaslanie súťažného príspevku sa realizuje prostredníctvom webstránky
www.podporodbor.sk.
Organizátor zhodnotí kompletnosť súťažného príspevku.
Každý účastník súťaže, ktorí zašle kompletný súťažný príspevok bude zaradený
do žrebovania o 10 finančných cien v hodnote 150 eur. Finančné ceny budú
poskytnuté vo forme knižných poukážok.
Kariérový poradca na ZŠ, ktorý sa zapojí do prípravy a realizácie triednej
„videoochutnávky“ a jeho meno bude uvedené v súťažnom príspevku účastníka
súťaže, bude zaradený do žrebovania o minimálne 10 finančných cien pre
kariérových poradcov v hodnote 50 eur. Finančné ceny budú poskytnuté vo
forme knižných poukážok.
Udelená bude aj finančná cena pre najaktívnejšiu ZŠ súťaže. Cenu v hodnote
250 eur získa ZŠ, ktorej triedne kolektívy 8. a 9. ročníka sa v čo najväčšom
počte zapoja do súťaže. V prípade potreby bude víťazná ZŠ určená žrebovaním.
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.podporodbor.sk do 28.
februára 2021.
Hodnotiaca komisia podľa počtu získaných hlasov vyhodnotí hlasovanie ZŠ
o najúspešnejšie krátke video, zverejnené na YouTube kanále Podpor odbor.

C. Princíp súťaže
1. Účasťou v tejto súťaži ZŠ garantuje realizáciu „videoochutnávky“ odborov
účastníkom súťaže a zodpovedá za to, že súťažný príspevok neporušuje
autorské práva inej osoby.
2. Organizátor, členovia hodnotiacej komisie a ďalší partneri súťaže nie sú
zodpovední za: (a) prípadné náklady alebo možné straty, či iné záväzky, ktoré
môžu vzniknúť účastníkovi súťaže alebo ZŠ účasťou v súťaži; (b) akékoľvek
straty z očakávaného zisku účastníka súťaže alebo ZŠ; (c) akékoľvek
neporozumenie práv účastníka súťaže, ZŠ alebo akejkoľvek tretej strany vo
vzťahu k duševnému vlastníctvu.
3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov a vyhlásení
členov hodnotiacej komisie a ďalších osôb zapojených do súťaže.
4. Ceny do súťaže zabezpečuje organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo
rozhodnúť o víťazoch a odovzdať im cenu podľa vlastného uváženia.
D. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor nezodpovedá za udalosti mimo svojej kontroly a za udalosti, ktoré
nemohol predvídať.
2. Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019
Z. z. (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Poskytnuté osobné údaje
bude organizátor spracovávať, a to iba za účelom spracovania, vyhodnotenia
a zverejnenia výsledkov tejto súťaže a zverejnenia, reprodukcie a publikovania
súťažných príspevkov. ZŠ zodpovedajú za získanie súhlasu dotknutých osôb so
spracovaním osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety. Zároveň
v súlade s čl. 7 GDPR a § 14 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú ZŠ
povinné poskytnúť organizátorovi najneskôr pri zaslaní súťažných príspevkov
písomné vyhlásenie o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov
dotknuté osoby dali, ak vie ZŠ preukázať, že tento súhlas bol uvedenými
osobami daný. Zároveň musia ZŠ zaregistrované do súťaže poučiť dotknutú
osobu o jej právach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
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najmä uviesť, že údaje dotknutých osôb budú poskytnuté organizátorovi a že
bude dochádzať k ich zverejňovaniu organizátorom na webovom sídle
www.podporodbor.sk a v propagačných a informačných materiáloch
organizátora. Vzor súhlasu, ktorý má zabezpečiť ZŠ a bližšie informácie o tom,
ako poskytnúť dotknutým osobám všetky informácie o právach dotknutej osoby,
sú zverejnené na stránke www.podporodbor.sk v časti ochrana súkromia.
Tieto pravidlá súťaže, právne vzťahy z nich vyplývajúce a ďalšie právne vzťahy
vzniknuté medzi organizátorom a ZŠ počas trvania súťaže alebo v súvislosti
s ňou sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Potvrdením účasti v súťaži podľa bodu A. 5 a A. 6. týchto pravidiel a podmienok
každá zaregistrovaná ZŠ potvrdzuje, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek
výhrad či podmienok súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a že sa
zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá súťaže a ich prípadná
zmena budú uverejnené na internetovej stránke organizátora
www.podporodbor.sk.
S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné
obrátiť sa na organizátora elektronicky na adrese: podporodbor@gmail.com.
Pri všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch týkajúcich sa súťaže,
účasti v súťaži, súťažných podmienok, výberu víťazov, vyhlásení výsledkov,
súťažných cien a pravidiel súťaže je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko
organizátora.

7. Namiesto výhernej ceny nie je možné požadovať vydanie inej výhernej ceny ako
tej, ktorá je stanovená pravidlami, alebo poskytnúť akékoľvek, v pravidlách
neuvedené, plnenie zo strany organizátora či kohokoľvek iného na jeho strane.
8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, zrušiť,
prípadne skrátiť dobu jej trvania bez akejkoľvek náhrady. Organizátor si taktiež
vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena
pravidiel a podmienok súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu
nákladov vynaložených v súťaži.
Pravidlá a podmienky
15. septembra 2020.
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V Bratislave dňa 31. 8. 2020.

Bc. Emil Macho
predseda
Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora

dňom

