
Všeobecné súťažné podmienky / Pravidlá vianočnej súťaže:

1. Usporiadateľ súťaže
a. Organizátorom súťaže je vzdelávacia platforma Hemisfera.sk (Hemisféra ľavá o.z.).

2. Kto môže súťažiť?
a. Táto súťaž je určená všetkým žiakom základných škôl od tretieho ročníka vrátane až po

študentov posledného ročníka stredných škôl
3. Ako sa do súťaže zapojiť?

a. Súťažiacim sa stane ten, kto na stránke hemisfera.sk vyplní záväzný prihlasovací formulár
a v termíne do 31. 12. 2022 odovzdá súťažný projekt. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa
naraz v rôznych kategóriách uvedených v súťaži.

4. Ceny
a. Počet a druh výhier je stanovený vždy individuálne pre každú organizovanú súťaž a je

uvedený v pravidlách súťaže. Každý výherca má nárok iba na jednu výhru. Výhry budú
odovzdané výhercom usporiadateľom.

5. Výherca
a. Porota vyberie výhercov spomedzi súťažiacich a títo získajú cenu uvedenú v súťaži.

Výhercovia budú vyhlásení na webe do jedného týždňa od ukončenia súťaže. Pokiaľ nie je
uvedené inak, výhercu kontaktuje usporiadateľ súťaže e-mailom. Výherca je povinný na
doručený email odpovedať najneskôr do 7 kalendárnych dní, inak stráca nárok na výhru.

6. Ďalšie pravidlá
a. V prípade, že usporiadateľ zistí, že výherca nesplnil pravidlá súťaže, napríklad, že sa

prihlásil so súťažným projektom, ktorý sám nevytvoril, nemá výherca na výhru nárok.
Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie.
Výhry ani účasť v súťaži nie sú právne vymáhateľné. Usporiadateľ nezodpovedá za
akúkoľvek škodu, ktorá vznikne výhercovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním výhry.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek nepredvídateľnú technickú chybu pri
organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže,
vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkach, rozhoduje s konečnou
platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť,
prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.

7. Osobné údaje
a. Registráciou do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené vo

vyplnenom online formulári, a tiež vzniknuté fotografie a videá súvisiace so súťažou, budú
spracované usporiadateľom, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia
povinností vyplývajúcich zo súťaže (teda najmä odovzdanie výhry). Dáta nebudú použité na
iné účely a po ukončení súťaže budú vymazané.

8. Záverečné ustanovenia
a. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 24. 11. 2022
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