ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pod záštitou

HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných
škôl s názvom

„NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ
NÁSTENKA“
VÝHERNÉ CENY:
1. CENA - INTERAKTÍVNA TABUĽA
2. CENA - DVA STOLNOTENISOVÉ STOLY S PRÍSLUŠENSTVOM
3. CENA - ANATOMICKÝ MODEL ČLOVEKA
4. CENA - USB KĽÚČE
5. CENA - 10 BEDMINTONOVÝCH SETOV
ŠPECIÁLNA CENA HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
FUTBALOVÉ LOPTY
Súťaž prebieha: 8.11.2016 do 6.12.2016
Podmienky a pravidlá súťaže nájdete na: www.uvzsr.sk

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V RÁMCI ÚČELOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT PRE ROK 2016

PRAVIDLÁ CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA“
CIELE SÚŤAŽE:
 pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej
prevencie, predísť užívaniu návykových látok alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku,
 obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam
zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže,
 aby sa cieľová skupina správala zodpovednejšie a zdravšie.
PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky siedme ročníky základných škôl v Slovenskej republike.
2. Nástenka musí byť vytvorená žiakmi a zameraná na protidrogovú problematiku.
3. Na tvorbu protidrogovej nástenky môžu byť použité alebo vyrobené predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva
alebo textilu. Rozmer nástenky musí byť väčší ako 110 x 70 cm. Z nástenky môžu vystupovať nápisy, predmety
alebo ilustrácie aj do tretieho rozmeru. Vytvorená nástenka musí byť pripevnená, resp. zavesená na stene.
4. Vytvorenú nástenku s protidrogovou tematikou odfotografuje pedagóg a zašle na najnastenka.sutaz@uvzsr.sk
Vytvorená nástenka musí byť odfotografovaná celá a bez žiakov, ktorí ju tvorili, resp. bez iných osôb.
5. V odoslanom e-maile musia byť nasledovné informácie: názov školy, adresa školy, kraj, webová stránka školy,
telefonický a e-mailový kontakt na pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi, názov, resp.
pomenovanie fotografie, do prílohy e-mailu priložte fotografiu vo formáte .jpg, alebo .gif.
6. Termín vyhlásenia súťaže je 8. novembra 2016.
7. Termín uzávierky súťaže je 6. decembra 2016. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie doručené resp.
odoslané e-mailom do dátumu uzávierky (s najneskorším dátumom 6.12.2016).
8. Vyhodnotenie násteniek zabezpečí odborná komisia, ktorú zostaví organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami
sú: nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy.
9. Účasťou v súťaži autori ako dotknuté osoby v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujú organizátorovi
súťaže ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých na základe týchto
pravidiel súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a komunikácie. V súlade s § 12 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov
súťažiaci dávajú organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových
a zvukových záznamov, týkajúcich sa ich osoby alebo ich prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti so
súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných
materiáloch organizátora a v budove organizátora a na účely súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo publikovať
jednotlivé fotografie za účelom propagácie podujatia bez nároku autorov na honorár. Súťažiaci berú na vedomie,
že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že súhlas na ich spracovanie môžu kedykoľvek odvolať, a to
písomne doporučeným listom adresovaným organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných
údajov pred ukončením súťaže má za následok vyradenie diela zo súťaže. Za rovnakých podmienok môžu
súťažiaci odvolať súhlas s použitím prejavov osobnej povahy.
10. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je január 2017. Presný termín bude uverejnený na webovej stránke
www.uvzsr.sk. Výhercovia budú vopred písomne informovaní o termíne a mieste odovzdávania výherných cien.
11. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a priebehu je možné obrátiť sa na organizátora elektronicky
na adrese: najnastenka.sutaz@uvzsr.sk
KONTAKT:

Mgr. Paulína Kadličeková, Odbor podpory zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
najnastenka.sutaz@uvzsr.sk 02/ 49 28 4 205
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