Klaster HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44
Mýto pod Ďumbierom, IČO: 45 736 103, Tel.: 0911 633 119

ŠTATÚT SÚŤAŽE ,,DEŇ ZEME“
článok I
Preambula
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej ,,Deň Zeme“. Tento štatút je
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže
byť pozmenený formou písomných dodatkov kedykoľvek v priebehu trvania súťaže na
základe rozhodnutia organizátora, pričom o tejto skutočnosti bude informovať na internetovej
stránke www.horehronie.net a v mobilnej aplikácii Horehronie Slovakia.
článok II
Vyhlasovateľ a organizátor
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:
Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
/ďalej len Klaster Horehronie/
Partnerom podujatia sú:
Ateliér kvetov a tradičného umenia, Čiernohronská železnička, Infocentrum Ďumbier, Hotel
Partizán, Ski, Golf & Hotel Resort Tále, Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh
článok III
Cieľ
Cieľom súťaže je vytvorenie reprezentatívneho diela na tému Deň Zeme, ktoré bude
symbolizovať znaky a hodnoty Zeme, prírody a význam jej ochrany.
článok IV
Cieľová skupina
Cieľovou skupinou sú žiaci všetkých materských, základných a stredných so zámerom
podpory a rozvoja environmentálneho cítenia a výchovy generácie, ktorá bude dbať a starať
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sa o čistotu životného prostredia v spojení s rozvojom fantázie, kreativity, zručnosti,
sebavyjadrenia žiakov vo vzťahu k prírode.
článok V
Priebeh súťaže
1. Dňom verejného vyhlásenia súťaže je 04.04.2016.
2. Dňom uzávierky súťaže je dátum 21.04.2016.
3. Do súťaže budú zaradené všetky práce odovzdané – doručené organizátorovi, Klastru
Horehronie do dátum 21.04.2016 (vrátane), spĺňajúce pravidlá tvorivej súťaže
uvedené v článku VI tohto Štatútu.
4. Hodnotenie súťaže o najlepšie dielo na tému Deň Zeme v kategórii „Cena verejnosti“
prebehne na sociálne sieti Facebook Horehronie, Paradise in the Tatras, v dňoch
06.04.2016 až 23.04.2016.
5. Odborná porota vyberie víťazné dielo na tému Deň Zeme zo všetkých doručených
súťažných návrhov do 21.04.2016.
6. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke www.horehronie.net, v mobilnej
aplikácii Horehronie Slovakia a facebook stránke Horehronie, Paradise in the Tatras.
článok VI
Pravidlá súťaže
1. Do súťaže sa môžu zapojiť súťažiaci žiaci materských, základných a stredných škôl do
21.04.2015. Dátumom doručenia sa rozumie dátum na pečiatke pošty, resp.
doručovateľa a dátum elektronickej pošty.
2. Triedy materských, základných a stredných škôl sa môžu aktívne zapojiť do súťaže
tak, že účastník – žiak – autor súťažného návhu, pošle spolu s návrhom meno
triedneho učiteľa, triedu a názov školy s adresou.
Len po splnení týchto podmienok sa účastník súťaže môže zaradiť do kategórie školy.
Ak nebudú tieto podmienky splnené, nebude možné návrh zaradiť do súťaže.
3. Hodnotenie v kategórii „Cena verejnosti“ prebehne na sociálnej sieti Facebook –
Horehronie, Paradise in the Tatras. Klaster Horehronie vytvorí na tejto stránke album,
kde zverejní všetky doručené návrhy a tu bude môcť verejnosť hodnotiť pridávaním,
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resp. potvrdením „Páči sa mi to“. Verejnosť „lajkovaním“ určí najlepší návrh. Preto je
dobré svoj návrh podporiť aj zdielaním. Toto je už na účastníkovi, aby si „nazbieral“
čo najväčšiu podporu verejnosti.
4. Súťažné návrhy doručené za triedy škôl, budú zhromaždené a odovzdané odbornej
porote. Tá vyberie 5 víťazných prác zo všetkých doručených prác, ktoré budú spĺňať
pravidlá súťaže.
5. Do súťaže každý žiak/dieťa môže prihlásiť jednu prácu v ľubovoľnej

výtvarnej

technike, ktorá bude spĺňať cieľ súťaže podľa čl. III.
6. Práce môžete odovzdať poštou na adresu Klastra HOREHRONIE alebo oskenované
práce na e-mailovú adresu info@horehronie.net v stanovených termínoch.
7. Každá práca musí byť označená menom, priezviskom, adresou, emailovou adresou,
triedou, názvom školy a telefónnym číslom.
8. Odmena bude víťazovi odovzdaná počas vyhodnotenia, ktoré sa uskutoční počas
podujatia Deň Zeme v sobotu, 23.04.2016, na Dedečkovej chate v časti Diel (mesto
Brezno), resp. v prípade neúčasti do 15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty
žiadny z návrhov ako víťazný.
9. Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže!
Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a víťazné návrhy vyhodnotí
do 23.04.2016.
10. VRÁTENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV: Po vyhlásení výsledkov môžu súťažiaci
písomne požiadať vyhlasovateľa o vrátenie všetkých nimi predložených návrhov.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vrátiť súťažiacemu všetky ním predložené návrhy po
skončení výstavy. Ak však súťažiaci o vrátenie návrhov nepožiada do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov, nie je vyhlasovateľ povinný mu ich po tomto termíne vrátiť.
11. ĎAĽŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE: Originály súťažných práv si poisťuje v prípade
potreby každý účastník na vlastné náklady. Víťaz má povinnosť uzavrieť s
vyhlasovateľom do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej
udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej
licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
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článok VII
Hodnotenie súťaže
Hodnotenie súťaže prebehne v dvoch kategóriach.
1. Hodnotenie v kategórii „Cena verejnosti“ prebehne na sociálnej sieti Facebooku:
Horehronie, Paradise in the Tatras.
2. Hodnotiacu ,,Odbornú porotu“ zostavuje vyhlasovateľ resp. organizátor súťaže.
článok VIII
Ocenenia výtvarnej súťaže
1. Víťazi tvorivej súťaže budú pozvaní na podujatie Deň Zeme, ktoré organizuje Klaster
HOREHRONIE v spolupráci s Infocentrom Ďumbier v dňa 23.04.2016 na Dedečkovej
chate v časti diel (mesto Brezno).
2. V každej súťažnej kategórii bude ocenených prvých päť miest.
3. Ceny tvoria podľa kategórií:
I. kategória ,,Odborná porota”:
1. miesto: Hotel Partizán: vstup do wellness centra pre výhercu v sprievode
dospelej osoby + koláčik z domácej cukrárne podľa výberu
2. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli
Stupka a darčekové predmety
3. miesto: Čiernohronská železnička: rodinný lístok v sezóne v letnej sezóne
2016
4. miesto: Horský hotel Srdiečko: špeciálna cena
5. miesto: Ateliér kvetov a tradičného umenia: darčekové predmety
6. miesto: Klaster Horehronie: darčekové predmety
7. miesto: Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh: darčekové predmety
I. kategória ,,Cena verejnosti”:
1. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli
Stupka a darčekové predmety
2. miesto: Čiernohronská železnička: rodinný lístok v sezóne v letnej sezóne
2016
3. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli
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Stupka a darčekové predmety
4. miesto: Klaster Horehronie: darčekové predmety
5. miesto: Infocentrum Ďumbier: darčekové predmety
6. miesto: Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh: darčekové predmety
článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť.
Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola
súťaž vyhlásená, t.j. zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave podmienok
tvorivej súťaže na www.horehronie.net
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov.
Odvolanie súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j.
zverejnením oznámenia o odvolaní súťaže na www.horehronie.net
5. Vyhlasovateľ, organizátor výtvarnej súťaže si vyhradzujú právo používať súťažné
práce pre svoje 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 prác nevzniká organizátorovi, vyhlasovateľovi
výtvarnej súťaže povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
6. Originály súťažných práv si poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné
náklady. Víťaz má povinnosť uzavrieť s vyhlasovateľom do 30 dní od vyhlásenia
výsledkov súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie
súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a
bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom.
7. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže.
V Mýte pod Ďumbierom dňa 04. apríla 2016
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Úprava štatútu súťaže „Deň Zeme“ zo dňa 25.4.2016.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických dôvodov nebolo možné riadne vyhodnotiť
túto súťaž, vzhľadom na to, že práce prichádzali „na poslednú chvíľu“ a nechceme nikomu
uškodiť. Preto upravujeme, resp. predlžujeme termíny hodnotenia prác. Doplnený zoznam
cien bude uverejnený na sociálnej sieti Facebook, na stránke súťaže.
Ďakujeme za pochopenie!
Čl. V sa upravuje nasledovne:
a) bod 2.: dňom uzávierky je dátum 23.04.2016
b) bod 4.: hodnotenie súťaže o najlepšie dielo na tému Deň Zeme v kategórii „Cena
verejnosti“ prebehne na sociálnej sieti Facebook: Horehronie, Paradise in the Tatras, v dňoch
25.04.2016 až 09.05.2016.
c) bod 5.: odborná porota vyberie víťazné dielo v každej kategórii do 29.04.2016.
Čl. VI sa upravuje nasledovne:
a) bod 1.: do súťaže sa môžu zapojiť súťažiaci materských, základných a stredných
škôl do 22.04.2016. Dátumom doručenia sa rozumie dátum na pečiatke pošty, resp.
doručovateľa a dátum elektronickej pošty.
b) bod 4.: súťažné návrhy doručené za triedy škôl, budú zhromaždené a odovzdané
odbornej porote. Tá vyberie z každej kategórie tri víťazné návrhy, ktoré budú spĺňať pravidlá
súťaže.
c) bod 8.: odmena bude víťazovi odovzdaná do 14 dní od vyhodnotenia súťaže,
výsledky vyhodnotenia budú zverejnené najneskôr 29.04.2016, mimo kategórie „Cena
verejnosti“, tá bude vyhodnotená najneskôr do troch dní od jej ukončenia, t.j. do 12.05.2016.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z
návrhov ako víťazný.
d) bod 9.: členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže!
Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a víťazné návrhy vyhodnotí do
29.04.2016.
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Čl. VII sa upravuje nasledovne:
a) hodnotenie súťaže prebehne v piatich kategóriách: 1. Materské školy, 2. Základné
školy – prvý stupeň, 3. Základné školy – druhý stupeň, 4. Stredné školy, 5. Základné
umelecké školy
b) bod 2.: hodnotiacu porotu zostavuje pre všetky kategórie vyhlasovateľ, resp.
organizátor súťaže.
Čl. VIII sa upravuje nasledovne:
a) bod 1.: víťazi tvorivej súťaže budú ocenení porotou a následne odmenení.
b) bod 2.: v každej súťažnej kategórii budú ocenené prvé tri miesta, resp. najlepšie
práce. V Mýte pod Ďumbierom 24.04.2016
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Úprava štatútu súťaže „Deň Zeme“ zo dňa 28.4.2016.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických dôvodov nebolo možné riadne vyhodnotiť
túto súťaž, vzhľadom na to, že práce prichádzali „na poslednú chvíľu“ a nechceme nikomu
uškodiť. Predmetov tohto štatútu je doplnený zoznam cien a jednotlivé kategórie.
Ďakujeme za pochopenie!
Čl. V sa upravuje nasledovne:
c) bod 5.: odborná porota vyberie 3 víťazné diela v každej kategórii do 29.04.2016.
Čl. VII sa upravuje nasledovne:
a) hodnotenie súťaže prebehne v piatich kategóriách: 1. Materské školy, 2. Základné
školy, 3. Stredné školy, 4. Základné umelecké školy
Čl. VIII sa upravuje nasledovne:
2. V každej súťažnej kategórii bude ocenených prvých päť miest.
3. Ceny tvoria podľa kategórií:
ODBORNÁ POROTA:
I. Materské školy:
1. miesto: Horský hotel Srdiečko: špeciálna cena
2. miesto: Ateliér kvetov a tradičného umenia: darčekové predmety
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
II. Základné školy
1. miesto: 1. miesto: Hotel Partizán: vstup do wellness centra pre výhercu v sprievode
dospelej osoby + koláčik z domácej cukrárne podľa výberu
2. miesto: Klaster Horehronie: darčekové predmety
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
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III. Stredné školy
1. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli Stupka
a darčekové predmety
2. miesto: Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh: darčekové predmety
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
IV. Základné umelecké školy
1. miesto: Čiernohronská železnička: rodinný lístok v sezóne v letnej sezóne 2016
2. miesto: Klaster Horehronie: darčekové predmety
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)

CENA VEREJNOSTI:
I. Materské školy:
1. miesto: Čiernohronská železnička: rodinný lístok v sezóne v letnej sezóne 2016
2. miesto: Infocentrum Ďumbier: darčekové predmety
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
II. Základné školy
1. miesto: Tatry mountains resort, a.s.: 2 x obojsmerný lístok na jazdu lanovkami typu
Chopok package north & south
2. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli Stupka
a darčekové predmety
3. miesto: Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh: darčekové predmety
III. Stredné školy
1. miesto: Ski, Golf & Hotel Resort Tále: vstup do bazéna pre 2 osoby v hoteli Stupka
a darčekové predmety
2. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
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IV. Základné umelecké školy
1. miesto: Tatry mountains resort, a.s.: 2 x obojsmerný lístok na jazdu lanovkami typu
Chopok package north & south
2. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
3. miesto: Darčekové predmety (Klaster Horehronie, Nízke Tatry Juh, SAŽP)
V Mýte pod Ďumbierom 28.04.2016

