Filmový festival
Hotel Holiday Inn, 12. 2. – 14. 2. 2019
SPRIEVODNÁ SÚŤAŽ K PODUJATIU

Popri hlavných disciplínach, súťaže v zbere papiera a plastu, na budúci rok pripravujeme sprievodnú súťaž pod názvom:

Aj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji chcú byť zelené!
Sprievodnú súťaž vyhlasuje organizátor projektu Olománie, OLO a.s., s presne stanovenými pravidlami. Súťažiť sa bude
o 30 lístkov na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Viac informácií nájdete v pravidlách súťaže.
Cieľom vedomostnej súťaže je popísať v špecifikovanom rozsahu témy odpadu, triedenia, recyklácie, spoločenskej zodpovednosti v krajinách tímov súťažiacich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019, v Bratislave a v Košiciach.
Odovzdaná práca musí byť tímová práca, pretože cieľom súťaže je podporiť tímového ducha triedy a naučiť spolupracovať jednotlivých „hráčov“, naučiť zapojiť do spoločnej práce nielen silných, ale aj slabších jednotlivcov a využiť potenciál každého z tímu.
Rozsah textu: max 3 x A4, písmo Arial, veľkosť písma 11, riadkovanie 1,0. Obrázky, grafy, tabuľky môžu byť prílohou
textu alebo vložené do textu.
Prihlasovací formulár do súťaže bude zverejnený na www.olomania.sk od 1. 12. 2018 – 31. 1. 2019.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien výhercom bude na podujatí Filmový festival Olománie v hoteli
Holiday Inn.
I. PRAVIDLÁ
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa základných škôl, ktoré sú zapojené do OLOMÁNIE. Záujem o zapojenie sa
do súťaže potvrdia kontaktné osoby školy poslaním prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza na www.olomania.sk.
2. Do súťaže budú zaradené tímové práce, ktoré budú spĺňať kritéria zadanej témy.

3. Každá škola sa môže zapojiť maximálne tromi prácami avšak práce musia mať iné témy (výber prác do súťaže je v právomoci školy).
4. Do súťaže budú zaradené len tímové práce nepresahujúce špecifikovaný rozsah.
5. Ku každej tímovej práci je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku, uvedenú na webovej stránke www.olomania.sk. Prihláška bude obsahovať názov krajiny, adresu školy, triedu a meno kontaktnej osoby. Do hodnotenia nebudú zaradené
práce, ktorých prihlášky nebudú obsahovať kompletné údaje.
6. Práce zaslané do súťaže sa nevracajú, vyhlasovatelia súťaže si uplatňujú právo na ďalšie používanie zaslaných diel.
7. Súťaž prebieha od 1.12. 2018 do 31. 2 2019. Po uvedenom termíne nebude práca zaradená do súťaže.
II. HODNOTENIE
1. Hodnotiacu komisiu na hodnotenie súťažných prác zostavuje organizátor v súčinnosti s vyhlasovateľom súťaže. Hodnotiaca komisia sa skladá z troch členov.
2. Členovia hodnotiacej komisie spoločne hodnotia súťažné práce. V prvej časti hodnotenia každý člen hodnotiacej
komisie vyberie podľa svojho vlastného zváženia 3 práce.
3. Vo finálnom hodnotení hodnotiaca komisia hodnotí 1 vybranú súťažnú prácu o hlavnú cenu súťaže a dve o vedľajšie ceny súťaže. Komisia bude súťažné práce hodnotiť z hľadiska splnenia zadania vyhlásenej témy.
4. Body, 1 – 9, kde 9 bodov je najvyššie možné hodnotenie od jedného člena poroty pridelené súťažnej práci. Pridelené body jednotlivým prácam sa sčítajú a na základe počtu bodov sa určí víťaz.
V prípade rovnosti bodov o poradí víťazov rozhoduje komisia formou hlasovania.
5. Výsledkom finálneho hodnotenia je výber a schválenie poradia jedného diela v každej kategórii.
6. Víťazná téma bude odprezentovaná na Filmovom festivale víťazom súťaže.
Najlepšie dielo z každej kategórie organizátor zverejní na internetovej stránke projektu Olománia, www.olomania.sk.
III. PRIDEĽOVANIE BODOV
Bodové hodnotenie súťaže:
Za 1.miesto: 100 bodov
Za 2. miesto: 60 bodov
Za 3. miesto: 40 bodov
Každá škola, ktorá sa do aktivity zapojí dostane 25 bodov. Body sa zapíšu do tabuľky Olománie, sprievodná súťaž.
IV. OCENENIA
1. Víťazi súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutoční v rámci podujatia Filmový festival Olománie.
2. Ocenenia tvoria:
1. miesto: diplom, putovná cena, 30 lístkov na vybraný zápas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, hrajúci sa v Bratislave.
2. miesto: diplom, podpísaný hokejový dres slovenského tímu
3. miesto: diplom, recyklované hokejky s venovaním
3. Organizátor má právo neudeliť cenu v akejkoľvek kategórii.
4. Organizátor môže udeliť mimoriadnu cenu v každej kategórii, pod názvom cena poroty.
V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Organizátor, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v prihláške a diele na účely súťaže. Spracúvanie
sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby získaného prostredníctvom prihlášky v súlade s nariadením č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje nie sú poskytované ani
prenášané mimo územia Slovenskej republiky, automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie sa nevykonáva. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania súťaže a uchovávajú v súlade s registratúrnym plánom OLO a.s. podľa
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Súhlas dotknutej osoby je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť v súťaži bude odvolaním súhlasu ukončená. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
3. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na www.olomania.sk a www.olo.sk.
4. Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výhercov (škôl s výherným dielom) bude vykonané počas podujatia Filmový festival Olománie v súlade s týmito pravidlami.
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie po odsúhlasení organizátorom je neodvolateľné.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo podľa potreby upraviť. Zmena alebo úprava pravidiel súťaže sa zrealizuje rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením informácie o zmene
alebo úprave podmienok súťaže na portáli www.olomania.sk
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať súťaž len zo závažných dôvodov. Odvolanie súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením informácie o odvolaní súťaže na portáli www.olomania.sk
5. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže.
6. Vyhlasovateľ a organizátor výtvarnej súťaže si vyhradzujú právo používať súťažné diela pre svoje vlastné potreby
ako ilustračné obrázky, vyučovacie pomôcky, prílohy do vzdelávacích a marketingových materiálov v zmysle § 25
a §28 zákona č. 618/2003 Z.z. Za takéto použitie výtvarných diel nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

