Štatút súťaže Slovenskí primáši 2018
I. Organizátor súťaže
1.1 Organizátorom súťaže Slovenskí primáši 2018 (ďalej len „súťaž“) je CULTUS Ružinov a.s.
so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35874686, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.3262/B
(ďalej len „organizátor“).
1.2 Zabezpečenie a administráciu cien realizuje spoločnosť CULTUS Ružinov a.s. so sídlom
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35874686, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel :Sa, vložka č.3262/B.
1.3 Organizátor vyhlasuje verejnú súťaž podľa ust. § 847 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, pričom presné vymedzenie predmetu súťaže a lehoty súťaže, výšku
cien ako aj ostatné podmienky súťaže určuje organizátor v tomto štatúte.
II. Prihlásenie do súťaže
2.1 Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže elektronickou formou, a to zaslaním prihlášky na emailovú adresu cultus@cultusruzinov.sk. Termín posielania nahrávok je určený do
10.10.2018. Organizátor súťažiacemu potvrdí prijatie prihlášky. Na prihlášky doručené
po uvedenom termíne nebude organizátor prihliadať.
III. Pravidlá
3.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
3.2 Počas semifinále každý súťažiaci zahrá 1 pieseň zo svojho repertoáru, ktorú vopred
uvedie v prihláške.
3.3 Vo finálovom kole zahrajú finalisti jednu pieseň – rovnakú ako v semifinále.
3.4 Organizátor preplatí cestovné náklady súťažiacim.
3.5 Organizátor preplatí ubytovanie súťažiacim nad 300 km od Bratislavy.
3.6 Do súťaže sa môže prihlásiť každý od 12 rokov.
IV. Hodnotenie
4.1 Semifinálové kolo sa uskutoční v piatok (12.10.2018) o 18:00 v DK Ružinov. Následne
odborná porota vyberie 6 najlepších finalistov. Postupujúci súťažiaci budú o postupe do
finálového kola informovaní bezodkladne po ich výbere.
4.2 Finálové kolo sa uskutoční v sobotu (13.10.2018) o 17:00 v DK Ružinov.
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4.3 Prvé tri víťazné miesta určí odborná porota. Cenu diváka určí publikom formou
hlasovacích lístkov.
4.4 Porota bude hodnotiť technické zvládnutie hry na nástroj, intonáciu, frázovanie, prednes
jednotlivej skladby a vedenie kapely .
V. Termín konania súťaže
5.1 Semifinálové kolo sa uskutoční v sobotu, 13.10.2018 o 10:00 v DK Ružinov.
5.2 Finálové kolo sa uskutoční v sobotu, 13.10.2018 o 19:00 v DK Ružinov.
VI. Ochrana osobných údajov
6.1 Súťažiaci udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov, ktorými sú údaje poskytnuté pri registrácii do semifinále súťaže, a to v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa,
telefónne číslo. Zároveň súťažiaci udeľujú organizátorovi súhlas s použitím fotografií
súťažiaceho vyhotovenými počas priebehu súťaže.
6.2 V prípade postupu do finále dáva súťažiaci súhlas na použitie jeho osobných údajov
v rozsahu uvedenom v bode 6.1, a to na marketingové účely a reklamu organizátora
v súvislosti s aktivitami spojenými so súťažou Slovenskí primáši 2018, a to tak
v televíznych záznamoch, v periodikách, na webovej stránke a facebookovej stránke
organizátora, ako aj mestskej časti Bratislava-Ružinov.
6.3 Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek
odvolať písomne na adrese spoločnosti alebo elektronicky na adrese
richard.bednar@cultusruzinov.sk.
6.4 Súťažiaci má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) právo vyžadovať od
organizátora na základe písomnej žiadosti:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o súťažiacom spracúvané,
• likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže súťažiaci požiadať o ich
vrátenie,
• na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých
sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez
súhlasu súťažiaceho a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,
poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
• ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle
zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva súťažiaceho v zmysle zákona, ktorý
nežije, môže uplatniť blízka osoba.

2

VII. Výhra
7.1 Týmto organizátor ustanovuje cenu pre troch výhercov:
1. miesto poroty - 500 €, sólo na pripravovanom CD Jána Berkyho Mrenicu,
2. miesto poroty - 300 €,
3. miesto poroty - 150 €.
7.2 Cena diváka je tablet na noty.
VIII. Vyhodnotenie výsledkov súťaže
8.1 Víťaza súťaže vyberie odborná porota.
8.2 Výsledky súťaže zverejní organizátor na záver finálového kola, a to po odprezentovaní
všetkých súťažiacich.
IX. Osobitné ustanovenia
9.1 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci.
9.2 Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži.
9.3 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto
štatútom súťaže.
9.4 Organizátor môže odvolať súťaž len zo závažných dôvodov, o odvolaní súťaže bude
verejnosť informovaná rovnakými prostriedkami akými bola vyhlásená.
V Bratislave , dňa 3.9.2018

-------------------------------Andrea Kozáková
predseda predstavenstva

-------------------------------Richard Bednár
člen predstavenstva
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