
Štatút 
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora SPORTMEDIA s. r. o. na festivale BIRELL BIKEFEST 2019.   

Súťažné podmienky sú platné od 10. mája 2019. 
  

1. Základné ustanovenia 

1.1   

Súťaž o tvorbu audiovizuálneho diela (ďalej len „video“), ktoré bude slúžiť ako oficiálne video z bicyklového 

festivalu BIRELL BIKEFEST 2019 (ďalej len „súťaž“) organizuje vydavateľstvo SPORTMEDIA s.r.o., Na Hrebienku 

35, 811 02 Bratislava, IČO: 438 78 971, IČ DPH: SK2022530213 (ďalej len „organizátor“). 

1.2  

Súťaž sa riadi pravidlami, ktoré sú uvedené v tomto štatúte (ďalej len „štatút“). Pravidlá popisujú práva 

a povinnosti zapojených účastníkov. 

1.3  

Do súťaže je možné zapojiť sa každý kalendárny deň v termíne od 26. 5. 2019 do 5. 6. 2019 do 24:00 hod. 

Vyhodnotenie súťaže prebehne najneskôr v piatok 7. 6. 2019 o 24:00 hod.  

 

2. Účel súťaže 

Cieľom súťaže je podporiť angažovanosť mladých tvorcov audiovizuálneho obsahu, ktorí vďaka svojmu 

nadšeniu môžu a dokážu vytvoriť pútavé oficiálne video, ktoré zreportuje dianie počas 9. ročníka najväčšieho 

bicyklového festivalu na Slovensku - BIRELL BIKEFEST 2019. 

 

3. Trvanie súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť autor videa v dňoch od 26. 5. 2019 do 5. 6. 2019 do 24:00 hod. Vyhodnotenie súťaže 

prebehne najneskôr v piatok 7. 6. 2019 o 24:00 hod.  

 

4. Spôsob propagácie 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, či zverejnenia 

informácií na webových stránkach organizátora www.bikefest.sk a www.biker.sk.  

 

5. Podmienky účasti v súťaži 

5.1  

Do súťaže sa môže zapojiť každý jednotlivec, ktorý sa zúčastní festivalu Birell Bikefest a splní podmienky súťaže. 

5.2 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému 

pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na 

činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho 

zákonníka. V prípade, že sa výhercom stanú takéto vylúčené osoby, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že 

výhra bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru (resp. výherný poukaz na výhru) vrátiť organizátorovi 

bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej 

výhry (ak bola výhra uplatnená). 

 

6. Pravidlá 

6.1 Súťažiaci sa zapoja do súťaže poslaním webového linku so zaveseným súťažným videom, na 

adresu petra.liptajova@sportmedia.sk do 5.6.2019 do 24:00. Organizátor akceptuje video zavesené na 

akejkoľvek webovej stránke (napr. YouTube, Vimeo, Ulož.to) za podmienky, že sťahovanie z úložiska musí byť 
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pre organizátora bezplatné. Organizátor neakceptuje video poslané priamo na e-mailovú 

adresu petra.liptajova@sportmedia.sk bez zavesenia videa na webovej stránke/úložisku. 

6.2 Video musí obsahovať zábery z nasledovných pretekov: pumptrack, dual slalom, enduro, slopestyle, štart 

maratónu a zábery z detskej zóny.  

6.3 Video musí mať rozsah 2 až 3,5 minúty.  

6.4 Každý autor sa môže do súťaže zapojiť len s jedným videom.  

6.5 Každý súťažiaci bude zaradený do súťaže až po potvrdení prijatia videa organizátorom. Organizátor potvrdí 

prijatie videa do 24 hodín.  

6.6 Svojou účasťou súťažiaci potvrdzuje, že v prípade výhry poskytne organizátorovi plné práva a dáta k videu 

a tiež zapracuje nevyhnutné úpravy (ako sú logá, atď.) podľa predstáv organizátora, ktoré sú potrebné na to, 

aby sa video stalo oficiálnym videom 9. ročníka festivalu BikeFest. Súťažiaci sa zaväzuje upraviť video podľa 

pokynov organizátora pre ďalšie komunikačné kanály (napríklad sociálne siete, televízne spoty, upútavka pre 

ďalší ročník festivalu a pod.). 

6.7 Autor videa pri odovzdaní prehlasuje, že má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä 

autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. V prípade porušenia 

autorského zákona si organizátor, vyhradzuje právo na odobratie ceny a odmeny aj so spätnou účinnosťou 

7. Kritériá hodnotenia 

7.1 Prihlásené súťažné práce bude posudzovať odborná porota vymenovaná organizátorom súťaže podľa 
nasledujúcich kritérií: 

 splnenie základných podmienok súťaže 

 umelecko-tvorivé kritériá 

 technické kritériá 

8. Výhra 

8.1 Výhru získava ten súťažiaci, ktorý splní všetky súťažné podmienky a najlepšie a najzaujímavejšie spracuje 

video z bicyklového festivalu Birell BikeFest. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky, e-mailom alebo 

prostredníctvom webovej stránky www.bikefest.sk.  

8.2. Súťažiaci, ktorý vytvorí najzaujímavejšie video, získa autorskú odmenu v hodnote 650 € - po odrátaní 

všetkých príslušných daní. 

8.3 Ceny budú udelené na návrh poroty tým súťažným návrhom, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá podľa zadania 

predmetu súťaže. 

8.4. Organizátor má právo nevyhlásiť víťaza súťaže. 

9. Osobné údaje a osobnostné práva 

9.1 Účastníci zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytujú organizátorovi na vopred neurčenú dobu svoj (i) 

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré 

poskytnú v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníkov súťaže, odovzdania výhry, 

ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastníci stanú výhercami, ich mená, priezviská i samotné súťažné 

video, môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.bikefest.sk a www.biker.sk a na sociálnej 

sieti Facebook, (iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníkov budú primeraným spôsobom použité v rámci doby 

trvania a po skončení súťaže v marketingovej komunikácií organizátora, s príjmom informačných e-mailov 

počas a po skončení hry v súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými operátormi mobilného 

pripojenia SR, (iv) súhlas, že počas trvania súťaže môže byť zaslaný aktívnym účastníkom súťaže informačný e-

mail; účastníci súťaže sa môžu odhlásiť z príjmu informačných e-mailov/správ zaslaním e-mailu. (v) Súhlas s 

tým, že organizátor, technický realizátor a web správca môže osobné údaje súťažiacich zaznamenávať na nosiče 

informácií/do informačného systému. Práva súťažiacich ako dotknutých osôb sú upravené najmä v § 28 zákona 

o ochrane osobných údajov. 
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9.2 Každý súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú 

správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom 

oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné 

informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie 

požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na 

adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať. 

 

10. Osobitné ustanovenia 

10.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru 

vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v 

súťaži, resp. s výhrou. 

10.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu mladých tvorcov audiovizuálneho obsahu a nie je 

hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

10.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkmi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. 

nevyužitím výhry. 

10.5 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, 

ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. 

10.6 Výhercovia nemôžu svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu/osoby. 

10.7 Organizátor súťaže 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 tento 

štatút súťaže a jej pravidlá. 

10.8 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na 

internetovej stránke organizátora www.bikefest.sk. 

10.9 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. 

10.10 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
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