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1.

Usporiadateľ, organizátor a zástupca súťaže

1.1.

Usporiadateľom tanečnej súťaže s názvom „The SCHOOL DANCE 2015“ (ďalej len „Súťaž)“ je AGEMSOFT,
a.s., so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2374/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá
Súťaže (ďalej len „Pravidlá súťaže“).
Organizátorom Súťaže sú Nezisková organizácia EDULAB, so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO:
45 738 424, zapísaná v Registri neziskových organizácií na Obvodnom úrade v Bratislave a DANSOVIA, s.r.o.,
so sídlom Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava, IČO: 36 833 100, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 47905/B (ďalej len „Organizátor“).
Usporiadateľ týmto oprávňuje Organizátora na organizáciu a realizáciu celej Súťaže v zmysle Pravidiel súťaže.
Zástupcom Súťaže môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s Organizátorom Súťaže dohodnutú
spoluprácu v oblasti zastupovania a organizovania (predovšetkým komunikácie) účastníkov Súťaže
pochádzajúcich z Českej republiky alebo ktoréhokoľvek iného štátu, kde má Slovenská republika zriadené tzv.
krajinské školy. Uvedená spolupráca môže byť dohodnutá ústne.
Zámerom súťaže je:
1.5.1. popularizácia moderných vzdelávacích technológií na školách,
1.5.2. zdôraznenie rovnováhy medzi využívaním technológií a pohybových aktivít detí,
1.5.3. popularizácia tanca na školách ako náplň mimoškolských aktivít škôl,
1.5.4. prezentovanie regiónov Slovenska, Čiech, poprípade aj iných štátov, kde má Slovenská republika
zriadené tzv. krajinské školy, a to prostredníctvom tanca a interaktívnych materiálov.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.

Miesto konania súťaže

2.1.

Miestom konania Súťaže je webová stránka Usporiadateľa www.schooldance.sk.

3.

Trvanie súťaže

3.1.

Súťaž trvá od 10.2.2015 do 30.6.2015.

4.

Účastníci súťaže

4.1.

Účastníkom Súťaže sa rozumie každá materská, základná alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej
republiky, Českej republiky, ako aj z ktoréhokoľvek iného štátu, kde má Slovenská republika zriadené tzv.
krajinské školy, ktorá sa zaregistruje do Súťaže, a ktorá súhlasí s Pravidlami súťaže (ďalej len „Účastník“).
Vek každého žiaka Účastníka Súťaže nesmie presiahnuť hranicu 20 rokov. Za neplnoletých žiakov plne
zodpovedá Účastník vrátane zaistenia súhlasu zákonného zástupcu v zmysle ustanovenia 8.7. týchto Pravidiel
súťaže, ktorý v písomnej podobe predloží Organizátorovi Súťaže najneskôr v deň finále.

4.2.

5.

Registrácia do súťaže

5.1.
5.2.
5.3.

Registrácia do Súťaže prebieha prostredníctvom on-line registračného formulára na webovej stránke
www.schooldance.sk.
Každý Účastník (každá škola) môže byť do Súťaže zaregistrovaná iba raz.
Každý Účastník (každá škola) musí určiť kontaktnú osobu pre Súťaž, ktorej údaje zapíše do on-line
registračného formulára. Po úspešnej registrácii bude kontaktnej osobe pre Súťaž odoslaný potvrdzujúci e-mail
s KÓDOM pre nahratie tanečných videí s ďalšími inštrukciami.

6.

Predmet súťaže

6.1.

Predmetom Súťaže je výber najlepšieho tanečného vystúpenia (ďalej len „Súťažné video“) a výber najlepšieho
interaktívneho materiálu (ďalej len „PREZI/SCRATCH“).
Súťažné video musí zahŕňať tanečné vystúpenie jednotlivcov alebo skupiny žiakov Účastníka. Dĺžka jedného
Súťažného videa je maximálne 3 minúty. Každý Účastník, ktorý sa do Súťaže zapojí, je povinný nahrať na
webovú stránku www.schooldance.sk aspoň 1 a najviac 3 Súťažné videá.
Každý Účastník súťaže sa musí najprv zaradiť do jednej z dvoch úrovní podľa svojej tanečnej spôsobilosti. Na
výber má úroveň pre profesionálov (ďalej len „úroveň PRO) a úroveň pre amatérov (ďalej len „úroveň AM“).
6.3.1. Úroveň PRO je určená všetkým inštitúciám, ktoré sa venujú tancu na profesionálnej úrovni, t.j.
základným umeleckým školám a konzervatóriám, ako aj tanečným skupinám, krúžkom a klubom
vytvorených pri materských, základných a stredných školách. Ich tanečná príprava prebieha pod

6.2.

6.3.
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6.4.

6.5.

vedením odborníkov a cieľom tréningov je systematické zdokonaľovanie techniky tanca ako aj účasť na
rôznych tanečných súťažiach.
6.3.2. Úroveň AM je určená všetkým materským, základným a stredným školám, ktoré nemajú profesionálne
ani súťažné tanečné skúsenosti. Tanečná príprava nie je cielene zameraná na technické zdokonaľovanie
a neprebieha pod vedením odborníkov. Tréning je zameraný na radosť z pohybu a hlavným cieľom
tréningu je zapojiť sa do súťaže The SCHOOL DANCE.
6.3.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo posúdiť, či zaradenie Účastníka je v súlade s týmto odsekom.
V prípade, že Organizátor zistí (na základe posudku odbornej poroty), že Účastník nie je zaradený do
úrovni adekvátnej jeho tanečnej spôsobilosti, má právo takéhoto Účastníka presunúť do správnej úrovne.
O tomto je organizátor povinný informovať Účastníka.
Každý Účastník súťaže má na výber 2 súťažné kategórie - MOVIE DANCE alebo LOCAL DANCE, a je
výhradne na rozhodnutí Účastníka, do ktorej kategórie zaradí svoje Súťažné video/á.
6.4.1. Kategória MOVIE DANCE – do tejto kategórie môže Účastník prihlásiť akékoľvek Súťažné video/á,
ktorého/ých hlavnou myšlienkou je znázornenie scény z filmu. Pri tvorbe choreografie môže Účastník
vychádzať buď z tanečných filmov a muzikálov a znázorniť známe tanečné scény, alebo naopak môže
experimentovať a prostredníctvom tanca znázorniť akúkoľvek filmovú scénu. Hlavnou myšlienkou tejto
kategórie je prepojenie filmu, hudby a tanca.
6.4.2. Kategória LOCAL DANCE – do tejto kategórie môže Účastník prihlásiť Súťažné video/á, ktorý/é bude/ú
obsahovať folklórny prvok, alebo bude/ú nejakým spôsobom previazané na významné miesto v regióne
Účastníka, významnú udalosť, historický monument, tradície, zvyky daného regiónu. Zámerom tejto
kategórie je podpora prezentácie regiónov.
Každý Účastník súťaže musí vytvoriť aspoň 1 interaktívny materiál, pričom na výber má prezentačný nástroj
PREZI alebo programovací nástroj SCRATCH.
6.5.1. Prezentačný nástroj PREZI je zameraný na tvorbu efektných a zaujímavých prezentácií. Úlohou
Účastníka je vytvoriť zaujímavú interaktívnu prezentáciu zameranú na prezentovanie školy Účastníka.
Prezentačný nástroj PREZI je bezplatne k dispozícii na stránke https://prezi.com/.
6.5.2. Programovací nástroj SCRATCH je programovací jazyk, ktorý je určený na tvorbu vlastných
interaktívnych príbehov, animácií, hier a umení rôzneho druhu. Úlohou Účastníka je naprogramovať
rovnaké tanečné vystúpenie, s akým sa zapojí do Súťaže. Programovací nástroj SCRATCH je bezplatne
k dispozícii na stránke http://scratch.mit.edu/.

7.

Vyhodnotenie súťaže

7.1.

Do vyhodnotenia Súťaže postupujú len tí Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže uvedené v článku 8 týchto
Pravidiel súťaže a zároveň do Súťaže poslali aspoň 1 a maximálne 3 Súťažné videá, ktoré zaradili do úrovne
PRO alebo AM a kategórie MOVIE DANCE a/alebo LOCAL DANCE, a zároveň prihlásili aspoň 1 interaktívny
materiál – PREZI a/alebo SCRATCH.
Vyhodnotenie kategórií MOVIE DANCE a LOCAL DANCE bude spoločné a bude realizované prostredníctvom
verejného hlasovania a následného výberu odbornou porotou. Výber najlepšieho Súťažného videa bude
vykonaný v troch kolách. Prvé a druhé kolo bude uskutočnené prostredníctvom hlasovania, tretie kolo bude
prebiehať počas finále.
7.2.1. Verejné hlasovanie za najlepšie Súťažné video bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk
prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Každý hlasujúci môže dať jednému videu najviac jeden hlas.
Hlasovanie bude v dvoch kolách:
1. kolo hlasovania začne dňom 7.5.2015 a bude ukončené dňom 22.5.2015,
2. kolo hlasovania začne dňom 22.5.2015 a bude ukončené dňom 29.5.2015.
Ku dňu 22.5.2015 bude zverejnený zoznam 30 najlepších Súťažných videí s najväčším počtom hlasov
získaných počas prvého kola hlasovania. Týchto 30 Súťažných videí s najväčším počtom hlasov
z prvého kola postupuje do druhého kola hlasovania. Druhé kolo hlasovania začne dňom 22.5.2015
a uzavrie sa dňa 29.5.2015. 3 Súťažné videá s najväčším počtom hlasov dosiahnutých počas druhého
kola hlasovania postupujú do finále Súťaže.
7.2.2. Výber odbornou porotou bude prebiehať počas celej doby trvania Súťaže, pričom odborná porota vyberie
6 Súťažných videí bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov verejným hlasovaním. Vybraných 6
Súťažných videí postupuje do finále Súťaže.
7.2.3. Zástupca Organizátora zastupujúci Českú republiku vyberie 2 Súťažné videá, ktoré reprezentujú regióny
Českej republiky. 1 Súťažné video vyberie z úrovne PRO a 1 Súťažné video vyberie z úrovne AM. Na
kategórii nezáleží. Obe vybraté Súťažné videá postupujú do finále Súťaže.
7.2.4. Digitálny líder SR vyberie 1 Súťažné video – tzv. divokú kartu, ktorá postupuje do finále Súťaže.
7.2.5. Zoznam 12 Súťažných videí, ktoré postupujú do finále Súťaže bude zverejnený najneskôr k 5.6.2015 na
webovej stránke Súťaže www.schooldance.sk.
Vyhodnotenie kategórie Najlepší interaktívny materiál bude prebiehať prostredníctvom odbornej poroty.
Odborná porota vyberie 3 víťazné interaktívne materiály, ktorými môžu byť prezentačný nástroj PREZI a/alebo

7.2.

7.3.
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7.4.

7.5.

7.6.

programovací nástroj SCRATCH. Poradie víťazných interaktívnych materiálov bude vyhlásené na finále
Súťaže.
Vyhodnotenie Súťažných videí zaslaných materskými školami bude prebiehať prostredníctvom odbornej poroty.
Odborná porota vyberie 3 víťazné Súťažné videá materských škôl, ktorých poradie bude vyhlásené na finále
Súťaže.
Finále Súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2015, presný deň ako aj miesto konania finále budú zverejnené na
webovej stránke Súťaže www.schooldance.sk. Do finále Súťaže postupuje 12 Súťažných videí vybraných
v zmysle ustanovenia 7.2. tohto článku. Tanečníci týchto Súťažných videí budú na finále Súťaže pozvaní, kde
budú môcť prezentovať svoje tanečné vystúpenie pred odbornou porotou a verejnosťou. Odborná porota
rozhodne o konečnom víťazovi Súťaže, ako aj o poradí, v akom sa umiestni zvyšných 11 Súťažných videí.
Všetky výsledky vyhodnotenia Súťaže budú v zmysle tohto článku zverejnené na webovej stránke Súťaže
www.schooldance.sk.

8.

Podmienky súťaže

8.1.

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý sa v čase trvania Súťaže prihlási do Súťaže vyplnením on-line
registračného formulára na webovej stránke www.schooldance.sk.
Účastník vyplnením a odoslaním registračného formulára Organizátorovi Súťaže prostredníctvom webovej
stránky Súťaže, súhlasí so všetkými podmienkami Súťaže.
Výhradne Účastník zodpovedá za obsahovú stránku všetkých materiálov, najmä zodpovedá za správnosť
informácií o škole, o kontaktných osobách, ako aj za obsahovú stránku samotného Súťažného videa/í
a prezentačného nástroja PREZI a/alebo programovacieho nástroja SCRATCH (všetko spolu ďalej len
„Súťažné materiály“), ktoré zasiela Organizátorovi za účelom účasti v Súťaži.
Poskytnutím Súťažných materiálov Organizátorovi Účastník Súťaže:
8.4.1. vyhlasuje a preberá úplnú zodpovednosť za to, že je oprávnený disponovať so Súťažnými materiálmi,
najmä preberá úplnú zodpovednosť za to, že poskytnutie Súťažných materiálov Organizátorovi je plne
v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon);
8.4.2. vyhlasuje a preberá zodpovednosť za to, že je oprávnený vykonávať autorské, majetkové a obdobné
práva k Súťažným materiálom;
8.4.3. udeľuje Organizátorovi výhradný, časovo neobmedzený súhlas s použitím Súťažných materiálov alebo
ich častí pre marketingové potreby Organizátora, a to najmä neobmedzený súhlas na:
 vyhotovenie rozmnoženín Súťažných materiálov,
 verejné rozširovanie originálu Súťažných materiálov alebo ich rozmnoženiny,
 spracovanie a adaptáciu Súťažných materiálov,
 zaradenie Súťažných materiálov do súborného diela,
 verejné vystavenie Súťažných materiálov,
 verejné vykonanie Súťažných materiálov vrátane a predovšetkým Súťažného videa,
 verejný prenos Súťažných materiálov vrátane a predovšetkým Súťažného videa,
8.4.4. umožňuje zverejnenie Súťažných materiálov na webovej stránke Organizátorovi a udeľuje neobmedzený
súhlas s kopírovaním, archivovaním a vyhotovovaním neobmedzeného počtu rozmnoženín Súťažných
materiálov alebo ich častí.
Účastník udeľuje súhlas s použitím Súťažných materiálov podľa predchádzajúcej vety bezodplatne, vyhlasuje
a preberá úplnú zodpovednosť za to, že poskytnutím Súťažných materiálov nedôjde k porušeniu zákona č.
618/2003 Z. z. (autorského zákona) ani žiadneho iného všeobecne záväzného právneho predpisu chrániaceho
práva tretích osôb pri poskytovaní materiálov, informácií a dokumentov.
Účastník je zodpovedný za akékoľvek poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vzniknú z dôvodu
neoprávneného použitia Súťažných materiálov (vrátane Súťažného videa).
Účastník vyhlasuje a zodpovedá za to, že všetky osobné údaje, ktoré budú obsiahnuté v akejkoľvek zložke
Súťažných materiálov (vrátane Súťažného videa) je oprávnený poskytnúť Organizátorovi v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Vo
vzťahu medzi Účastníkom a Organizátorom sa má za to, že Organizátorovi boli všetky osobné údaje poskytnuté
oprávnene a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Organizátor má právo
kedykoľvek žiadať od Účastníka, aby mu hodnoverne preukázal, že podmienky definované v tomto bode sú
splnené. Organizátor upozorňuje Účastníkov, že na to, aby poskytli Organizátorovi a/alebo Usporiadateľovi
akékoľvek osobné údaje žiakov v rámci realizácie Súťaže je potrebné, aby
a) za každého žiaka, ktorý nie je plnoletý, dali súhlas na spracovanie jeho osobných údajov jeho zákonní
zástupcovia alebo jeho zákonný zástupca, pričom zo súhlasu musí nepochybne vyplývať, že Účastník je
oprávnený osobné údaje poskytnúť tretím osobám, ktorými sú Organizátor a Usporiadateľ,
b) každý plnoletý žiak dal sám Účastníkovi súhlas na spracovanie osobných údajov, pričom zo súhlasu musí
nepochybne vyplývať, že Účastník je oprávnený osobné údaje poskytnúť tretím osobám, ktorými sú
Organizátor a Usporiadateľ.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
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8.8.

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

Súhlas sa nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo
povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo zvukovoobrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému,
alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie
súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký
účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. Za súhlas v písomnej podobe sa považuje aj súhlas
podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
Účastník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený poskytnúť Organizátorovi Súťažné materiály na účely
podľa týchto podmienok plne v súlade s ustanoveniami § 12 Občianskeho zákonníka a zverejnením Súťažných
materiálov nedôjde k porušeniu ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu medzi Účastníkom
a Organizátorom sa má za to, že Organizátorovi boli Súťažné materiály poskytnuté so súhlasom všetkých osôb
resp. ich zákonných zástupcov, ktoré sú na Súťažných materiáloch vrátane a predovšetkým na Súťažnom
videu zaznamenané.
Účastník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú tretím osobám v prípade nepravdivosti niektorého
z vyhlásení Účastníka uvedených v tomto bode podmienok Súťaže.
Účastník poskytuje Súťažné materiály vrátane Súťažného videa Organizátorovi bezodplatne a Účastníkovi
nevznikajú voči Organizátorovi žiadne práva na peňažné ani iné plnenia.
Účastník nesmie zasielať Organizátorovi materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích
osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu
osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok,
alebo akúkoľvek inú formu konania, ktoré je v rozpore s platným právom alebo dobrými mravmi. Na účely
dodržania ustanovení tohto bodu zaslaním materiálov Účastník berie na vedomie, že Organizátor je oprávnený,
nie však povinný, monitorovať obsah materiálov zasielaných Účastníkom Súťaže a vyhradzuje si právo
materiály, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ktoré nesú znaky uvedené v tomto bode kedykoľvek
odstrániť a vyradiť zo Súťaže.
Súťaž trvá od 10.2.2015 do 30.6.2015.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž odvolať a právo kedykoľvek zmeniť podmienky Súťaže.
Odvolanie Súťaže alebo zmena podmienok Súťaže bude vykonaná oznámením na internetovej stránke
www.schooldance.sk.
Zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora alebo osoby, ktoré použil Organizátor na realizáciu súťaže,
dodávateľské a spolupracujúce subjekty spojené s organizáciou Súťaže ako aj osoby im blízke v zmysle §116
Občianskeho zákonníka, sú z účasti v Súťaži vylúčení. V prípade, že sa výhercom stane jedna z týchto osôb,
cena nebude odovzdaná, a v prípade, že cena jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná cenu vrátiť
Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora, resp. nahradiť Organizátorovi plnú
hodnotu príslušnej výhry. Účasti v Súťaži sa nemožno domáhať súdnou cestou.

9.

Ceny v súťaži

9.1.

Ceny v Súťaži sú venované partnermi Súťaže. Ceny budú zároveň slúžiť ako reklamné predmety zamerané na
propagáciu tovarov a služieb partnerov Súťaže.
Zoznam cien a zoznam partnerov je zverejnený na webovej stránke www.schooldance.sk.
Výhernú cenu nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, či akéhokoľvek iného
náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.

9.2.
9.3.

10.

Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov súťaže

10.1. Vyhodnotenie a zároveň ukončenie Súťaže sa uskutoční najneskôr k 30.6.2015.
10.2. Výsledky Súťaže budú zverejnené na www.schooldance.sk.Výhercovia budú kontaktovaní cez e-mail a
následne budú požiadaní o poskytnutie údajov pre potreby odovzdania cien. Ceny budú výhercom odovzdané
formou preberacieho protokolu.
11.

Dane

11.1. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12.

Zodpovednosť Organizátora súťaže

12.1. Na výhru nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.
12.2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
Účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.
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12.3. Organizátor nie je zodpovedný za možnosť pripojenia sa na webovú stránku www.schooldance.sk a ani za
žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.
13.

Osobitné ustanovenia

13.1. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť,
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž.
13.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na geografické rozšírenie Súťaže o iné okolité štáty.
13.3. Usporiadateľ ako aj Organizátor si taktiež vyhradzujú právo vylúčiť zo Súťaže takého Účastníka, ktorý by konal
v rozpore s Pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo
ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno Usporiadateľa.
13.4. Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže prostredníctvom www.schooldance.sk výslovne súhlasí, aby mu
Organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho
produktoch, službách, súťažiach a podujatiach alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít.
Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.
14.

Osobné údaje

14.1. Výherca udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov
Organizátorovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo na propagačné, reklamné a
marketingové účely spojené s vyhodnotením Súťaže a propagáciou Usporiadateľa a Organizátora Súťaže a
jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných
audio, foto a video materiáloch.
15.

Záverečné ustanovenia

15.1. Účastníci Súťaže sa môžu oboznámiť s Pravidlami súťaže na internetovej stránke Usporiadateľa Súťaže
www.schooldance.sk.
15.2. Účastníci zapojením sa do Súťaže na www.schooldance.sk vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami
súťaže. Ustanovenia týchto Pravidiel súťaže, priebeh Súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR.
16.

Zverejnenie pravidiel súťaže

16.1. Pravidlá súťaže sú zverejnené na stránke Usporiadateľa Súťaže www.schooldance.sk.
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