Štatút súťaže
#ObjavSvojTalent
Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Produkcia s. r. o., so sídlom Lýcejná 4, 811 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 47805/B.
Cieľ a účel súťaže
Účelom súťaže je podporiť študentov stredných odborných škôl a prispieť k celospoločenskej
diskusii o odbornom vzdelávaní v rámci aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.
Dostupnosť súťaže
Súťaž je verejná a neanonymná. Súťaž sa realizuje prostredníctvom stránky www.objavsvojtalent.sk
a verejného profilu na Instagrame @ObjavSvojTalent.
Účastníci súťaže
Do súťaže o hmotnú výhru – smartfón sa môžu zapojiť študenti štátnej alebo súkromnej strednej
školy prevádzkovanej na území Slovenskej republiky.
Do súťaže o nehmotné výhry – zážitky sa môžu zapojiť študenti štátnej alebo súkromnej strednej
odbornej školy prevádzkovanej na území Slovenskej republiky.
Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 1. 11. 2018 do 5. 12. 2018 do 24.00 hod.
Účastník sa môže do súťaže zapojiť nasledujúcimi krokmi:
a) Sledovaním (follow) Instagram profilu @objavsvojtalent
b) Nahraním fotky alebo videa svojho talentu verejne na Instagram v súlade s pravidlami
zverejňovania fotografií na Instagrame
c)
Označením fotky alebo videa hashtagom #objavsvojtalent
Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tromi rôznymi fotografiami alebo videami na svojom
verejnom profile, pričom každá súťažná fotografia alebo video musí byť označená hashtagom v deň
žrebovania 6. 12. 2018 od 00.00 do 24.00 hod.
Na zapojenie sa do súťaže musí mať účastník nastavený svoj Instagram profil ako verejný.
Podmienky účasti v súťaži
Zapojením sa do súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s podmienkami súťaže
uvedenými v tomto štatúte, s výhrou a s prijatím výhry spôsobom uvedeným v tomto štatúte. Na
súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a príbuzní zamestnancov organizátora súťaže. V prípade, že
sa výhercom stane takáto osoba, výhra jej nebude odovzdaná.
Nepeňažná výhra iPhone Xs 64 GB strieborný
Mobilný telefón – 5.8" OLED Super Retina 2 436 × 1 125, procesor A12 Bionic, interná pamäť 64 GB,
fotoaparát zadný 12 Mpx (F/2.4) + 12 Mpx (F/1.8), fotoaparát predný 7 Mpx (F/2.2), optická
stabilizácia, GPS, Glonass, NFC, LTE , Lightning, Face ID, dve SIM (nano-SIM a eSIM), vodeodolný
podľa IP68, Qi bezdrôtové nabíjanie, rýchle nabíjanie, iOS 12, cena 1 170 eur s DPH.

Žrebovanie o iPhone Xs
Usporiadateľ vyžrebuje jedného víťaza, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá.
Presný čas žrebovania v deň 6. 12. 2018 sa dozvedia účastníci súťaže najneskôr do 24 hodín pred
žrebovaním, pričom krajným dátumom zverejnenia sa rozumie 5. 12. 2018 do 15.00 hod. Informácia
o žrebovaní bude uverejnená na facebookovom a instagramovom profile ObjavSvojTalent.
Výherca
bude
informovaný
o
výhre
prostredníctvom
postu
na
sociálnych
sieťach Facebook a Instagram v profile ObjavSvojTalent, v ktorom bude označený používateľským
menom, s ktorým sa zapojil do súťaže. Tieto informácie budú zverejnené aj na webovej stránke
www.objavsvojtalent.sk.
Žrebovanie výhercu prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili
podmienky na zaradenie do žrebovania, bez účasti verejnosti. Žrebovanie výhercu jednotlivých súťaží
prebehne pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov organizátora súťaže v sídle organizátora. Samotné
žrebovanie prebehne cez Instagram v stories.
Postup žrebovania: do tabuľky v Exceli budú zaradení účastníci súťaže (nickname), ktorí spĺňajú
podmienky súťaže, a následne sa skrolovaním a náhodným kliknutím vyžrebuje jeden výherca, ktorý
získa iPhone Xs.
V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 48 hodín od uskutočnenia žrebovania, bude
vyžrebovaný nový výherca. Dátum bude zverejnený opäť vyššie uvedeným spôsobom.
Výherca pre odovzdanie výhry musí uviesť svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo,
pričom uvedený údaj bude slúžiť výhradne na účely odovzdania výhry pre usporiadateľa súťaže.
Výherná fotografia alebo video s menom víťaza bude súčasťou tlačovej správy a zároveň bude
zverejnená na mape európskych aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.
Na instagramovom profile @ObjavSvojTalent bude zverejnené meno výhercu a víťazná fotka alebo
video.
Odovzdanie výhry
Odovzdanie výhry zabezpečí organizátor odoslaním výhry na adresu, ktorú účastník uvedie po
kontaktovaní. Výhra bude odovzdaná vyžrebovanému účastníkovi osobne kuriérnou službou, pričom
prevzatie výhry potvrdí účastník alebo jeho zákonný zástupca, pokiaľ nie je účastník plnoletým.
Podmienky získania výhry v súťaži
Výhru môže získať iba ten účastník, ktorý splní všetky podmienky získania výhry uvedené v tomto
štatúte súťaže.
Nepeňažné výhry – zážitky
Nepeňažnými výhrami sa rozumejú zážitky, ktoré pre účastníkov súťaže pripravia a organizujú
ambasádori a motivátori súťaže.
Výhry budú zverejnené na stránke www.objavsvojtalent.sk a prostredníctvom postu na sociálnych
sieťach Facebook a Instagram profile ObjavSvojTalent a počas súťaže sa môžu dopĺňať podľa
zapojených ambasádorov.
Zoznam výhier bude uzavretý 5. 12. 2018 do 24.00 hod.

Výber výhercov
Výhercu vyberá zodpovedný motivátor za svoju kategóriu Peter Bažík, Šimon Janík, Lukáš Gašparovič
a Mischel Warenits.
Zodpovedný motivátor za svoju kategóriu si vyberie fotku alebo video, ktorá spĺňa podmienky na
základe osobnostných predpokladov. Následne organizátor súťaže overí, či výherca je študent zo
štátnej alebo súkromnej odbornej školy prevádzkovanej na území Slovenskej republiky a splnil všetky
podmienky uvedené vyššie.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného
náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. V prípade, že výherca do 48 hodín neodpovie
na písomnú výzvu doručenú na mailovú adresu uvedenú v profile, jeho nárok na výhru zaniká
a organizátor je oprávnený kontaktovať náhradníka, čiže ďalšieho vyžrebovaného.
Odovzdanie výhry
Prevzatie výhry je výlučne dohodou medzi výhercom a motivátorom alebo ambasádorom, pričom
uskutočnenie zážitku je možné do 1. 6. 2019.
Výhry a daň z príjmov
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať
podľa tohto zákona. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
výhry zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmu.
Nepeňažné výhry presahujúce sumu 350 eur sa zdaňujú podaním daňového priznania, pričom podľa
§ 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov organizátor súťaže pri poskytnutí nepeňažnej výhry oznámi
výhercovi hodnotu výhier. Hodnotou výhry je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora
súťaže a poskytovateľa výhry.
Keďže súťaž je určená pre študentov stredných škôl, v súvislosti so zdaňovaním vecných výhier
podaním daňového priznania je potrebné uviesť, že daňové priznanie nie je povinný podávať
daňovník, ktorého príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšili 50 percent zo sumy nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka. Na rok 2018 je výška tejto sumy 1 915,01 eura.
Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na
výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. Organizátor
nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými
výhercom.
Vylúčenie zo súťaže
Zo súťaže bude vylúčený účastník, ktorý výsledok v súťaži dosiahol v rozpore s dobrými mravmi alebo
platnými právnymi predpismi, neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry alebo konaním a
vyjadrovaním nespĺňa parametre a poslanie súťaže.

Osobitné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo
zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora
konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé alebo
nesprávne údaje alebo informácie, je organizátor oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže,
pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi a ním povereným osobám svoj výslovný
a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie údajov v rozsahu nickname účastníka vo
verejnom instagramovom profile na účel účasti a vyhlásenia výsledkov a nickname a uvedeného
kontaktu na účely overenia splnenia podmienok účastníkom a overenia totožnosti výhercov súťaže.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že osobné údaje nezhromažďuje, nespracováva a neposkytuje tretej
strane.
Pre potreby firemného účtovníctva budú archivované osobné údaje výhercov na základe príslušnej
finančnej legislatívy a interných pravidiel podľa smernice GDPR.
S osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol
organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe
všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa uvedeného zákona.
Tento štatút je prístupný na nahliadnutie počas trvania súťaže na internetovej stránke
www.objavsvojtalent.sk.
V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto štatútom má prednosť štatút. V prípade potreby
poskytnutia záväzného výkladu štatútu je oprávnený tento výklad poskytnúť výlučne organizátor
súťaže. Vo veciach neupravených týmto štatútom sa právne vzťahy spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
Bratislava 30. 10. 2018

