Štatút súťaže
„Roadshow 2014“

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Roadshow 2014“ a je jediným, záväzným
dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).
I. Organizátor súťaže
1) Organizátor súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa sídla:
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Právna forma:
rozpočtová organizácia
IČO:
00151513
(ďalej len „UV SR“ alebo „organizátor“).
II. Základné podmienky
1)Predmet súťaže
Základnou myšlienkou súťaže s názvom „Roadshow 2014“ je zviditeľnenie finančnej pomoci zo
štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom originálneho videnia študentov, ktoré
spracujú vo forme voľne písaného slohu na tému „Eurofondy a moje mesto“.
2) Účastníci súťaže
Súťaž bude organizovaná na stredných a stredných odborných školách a budú do nej zapojení
študenti tretích ročníkov.
3) Ciele súťaže
Cieľom súťaže s názvom „Roadshow 2014“ je informačnou a súťažnou formou priblížiť aktuálnu
problematiku a možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Podpora tvorivého procesu na stredných a stredných odborných školách, podpora znalostí
o Európskej únii a podpora tvorivého myslenia.
III. Termín konania súťaže
1)Súťaž bude v termíne od 16. septembra 2014 do 09. októbra 2014 podľa harmonogramu, ktorý
stanoví organizátor.
IV. Podmienky účasti v súťaži
1) Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
2) Do súťaže budú zapojení študenti tretích ročníkov vybraných stredných a stredných odborných
škôl uvedených v harmonograme „Roadshow 2014“.
3) Do súťaže bude automaticky zaradený každý študent, ktorý počas jednej vyučovacej hodiny (45
minút) vypracuje sloh na tému „Eurofondy a moje mesto“. Žáner je voľný (úvaha, rozprávanie,
výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis, báseň, správa, komentár, rozhovor,
polemika ai.). Rozsah práce je maximálne dve strany formátu A4.
4) Súťažiaci musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uvedie na hárok
papiera, na ktorom vypracuje zároveň slohovú prácu. Okrem toho účastník akcie uvedie
nasledujúce údaje: meno a priezvisko súťažiaceho, meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu,
adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
5) Výherca súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska, bydliska (mesto/obec) na
internetovom portáli organizátora http://www.nsrr.sk/.

6) Účastník súťaže udeľuje organizátorovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska pre účely súťaže. Súhlas so spracovávaním osobných údajov na daný účel
udeľuje na dobu neurčitú a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V. Kritériá hodnotenia
Práce budú hodnotené odbornou komisiou po 10. októbri 2014. Najlepšie práce budú zverejnené
na stránke http://www.nsrr.sk/ v termíne do 10. novembra 2014.
1) Zásady a spôsob hodnotenia
Odborná komisia hodnotí práce neverejne. Rozhoduje jednorazovo o udelení cien
nasledovných hodnotiacich kritérií :






podľa

Uchopenie témy
Tvorivosť
Originalita
Spracovanie
Inovatívnosť

Hodnotiaca komisia rozhodne o poradí na prvých dvadsiatich miestach.
2) Zloženie komisie
Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Úradu vlády SR odboru informovanosti a publicity.

VI. Výhra
1) Výhry budú rozdelené podľa poradia, v akom sa účastníci súťaže umiestnia:
1. - 5. miesto: Tablet – 5 kusov - Apple iPad Air Wi-fi 16GB Space Grey
6. - 10. miesto: Inteligentný mobilný telefón – 5 kusov - Sony Xperia SP White
11. - 15. miesto: Kompaktný digitálny fotoaparát – 5 kusov - Panasonic DMC-TZ35EP-S
16. - 20. miesto: Digitálny audio prehrávač MP3 – 5 kusov - Apple iPod nano 16GB – Blue
2) Výhry budú zaslané najneskôr do 30. novembra 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty
na adresu, ktorú súťažiaci uvedie na hárok papiera, kde zároveň vypracuje slohovú prácu.
3) Každý súťažiaci môže získať len jednu výhru.
4) V prípade ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch
pokusoch nebude možné výhru odovzdať), táto prepadne v prospech organizátora.
5) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a
cene.

VII. Osobitné ustanovenie
1) Zo súťaže sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov organizátora súťaže.
2) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vylúčenou osobou podľa odseku 1) tohto článku,
resp. sa zistí, že výherca súťaže sa do súťaže nezaradil v súlade s podmienkami
uvedenými v tomto štatúte, výhercovi nevznikne nárok na výhru a výhra prepadá v
prospech organizátora súťaže.
3) Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži alebo získaním výhry.
4) Na výhru nemá súťažiaci právny nárok.
5) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami tohto
štatútu.
6) Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienky súťaže
alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
7) Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým
spôsobom akým bola súťaž vyhlásená.
8) Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť.
9) Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, jej pravidiel či akýchkoľvek nárokov
v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

Príloha:
Harmonogram „Roadshow 2014“

V Bratislave dňa 21.08.2014
Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

