PRAVIDLÁ 1. FÁZY SÚŤAŽE: „VIVA ULICA!“
I.
Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť CORE 4, spol. s r.o., so sídlom Panónska cesta 7, 852 59
Bratislava, IČO: 35791241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 22019/B (ďalej len „organizátor súťaže“). Organizátor realizuje súťaž
pre spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B, IČO:
00151653 (ďalej len „SLSP“) a so súhlasom SLSP. Účelom súťaže je propagácia Slovenskej
sporiteľne, a.s. prostredníctvom organizátora súťaže.
II.
Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktoré je plne spôsobilá na
právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže, s výnimkou osôb uvedených v čl. X
týchto pravidiel súťaže a ktorá splnila pravidlá súťaže uvedené v článku V. týchto pravidiel
súťaže; súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba vo veku 15 až 18 rokov, avšak takáto osoba sa
môže súťaže zúčastniť len so súhlasom a v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného
oprávneného zástupcu (ďalej len „súťažiaci“). Túto podmienku musia splniť všetky osoby,
ktoré sa zastupujú konkrétnu formáciu, ak sa do súťaže prihlásili ako formácia a nie
jednotlivec.
III. Trvanie súťaže:
Prvá fáza súťaže trvá od 2.5.2018 do 31.7.2018
IV. Idea súťažného projektu a zverejnenie pravidiel súťaže
Tieto pravidlá 1. fázy súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.vivaulica.sk
a www.slsp.sk počnúc dňom, kde je možné nájsť aj komplexný opis súťažného projektu.
Základnou ideou súťažného projektu je podporiť umelcov a urobiť umenie z pouličného
hrania, a to aj pomocou získania výhry, ktorou bude vlastné miesto na ulici na hranie, a pre
najlepších troch súťažiacich ( výhercov druhej fázy súťaže ) budú výhrou MasterClassy pod
vedením skúseného hudobníka a pre najlepších štyroch finančný príspevok od banky vo
výške 350€.
V.
1.

2.

3.

Pravidlá súťaže:
Do súťaže sa bude možné zapojiť prostredníctvom internetovej stránky
www.vivaulica.sk. Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť ako individuálni umelci alebo
ako formácie zložené z viacerých ľudí; podmienkou je, aby všetci hrali na klasický
hudobný nástroj alebo klasickú hudbu na modernom hudobnom nástroji.
Úlohou záujemcu o účasť v súťaži je nahrať a zverejniť v súťažnej galérii na
www.vivaulica.sk zvukovo-obrazový záznam, t.j. videonahrávku, so záznamom svojho
hrania na hudobnom nástroji ( ďalej aj len „súťažné video“ ). Súťažné video musí byť vo
formáte flv, mp4, mov, avi, wmv s veľkosťou max 10 MB.
Po nahratí súťažného videa sa záujemcovi o účasť v súťaži zobrazí formulár v rozsahu:
názov videa, meno a priezvisko, e-mailová adresa, moje hudobné skúsenosti, výber
možnosti jednotlivec alebo formácia. Úplné vyplnenie požadovaných údajov, nahratie
súťažného videa a odoslanie kontaktného formulára spolu s vyslovením súhlasu s
pravidlami súťaže a s vyslovením súhlasu so spracovaním osobných údajov a
zverejnením svojej podobizne a podobizní osôb prípadne zachytených na súťažnom
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videu spolu so súťažiacim ( súťažiaci „odklikne“ príslušnú ikonku vyjadrujúcu súhlasy ),
je podmienkou zapojenia sa do súťaže. Za správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých do
kontaktného formulára vyplnených údajov a skutočností, vrátane práva na dispozíciu
s nimi a so súťažným videom v zmysle a v rozsahu týchto pravidiel zodpovedá v plnom
rozsahu súťažiaci. Za oprávnenosť použitia a zverejnenia podobizní tretích osôb
prípadne zachytených na súťažnom videu zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.
Súťažiacim sa rozumie alebo individuálna osoba, ktorá sa zapojila do súťaže v súlade
s týmito podmienkami, alebo celá formácia zložená z viacerých osôb vystupujúcich
spoločne, ktorá sa ako jeden umelecký celok zapojila do súťaže v súlade s týmito
podmienkami.
Odoslaním a doručením kontaktného formulára do súťaže bude súťažné video
zverejnené na stránke súťaže v galérii súťažných videí za účelom jeho prezerania
návštevníkmi stránky súťaže a hlasovania. Každý návštevník súťažnej stránky
www.vivaulica.sk môže formou SMS podporiť zverejnené súťažné videá a prispieť
hudobníkom na splnenie svojho sna. Cena sms je 2€ a je možné poslať neobmedzené
množstvo sms správ.
Každý súťažiaci sa ako jeden konkrétny jednotlivec alebo jedna konkrétna formácia
môže súťaže zúčastniť len raz, s jedným súťažným videom. Súťažiaci sa však môže do
súťaže zapojiť súčasne ako jednotlivec, aj ako súčasť súťažnej formácie. V prípade
pokusu o ďalšie zapojenie sa do súťaže s už raz zadanými údajmi aplikácia neumožní
súťažiacemu zapojenie do súťaže.

VI. Súťažné video-príspevky
1. Súťažným videom sa pre účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie zvukovo-obrazový
záznam, resp. video, na ktorom je zachytené hranie na hudobnom nástroji jednotlivcom
alebo formáciou, ktorí vyplnili svoje údaje do kontaktného formulára a v rozsahu max.
10 MB, vo formáte flv, mp4, mov, avi, wmv.
2. Súťažné video musí byť výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej činnosti súťažiaceho
(jednotlivca alebo formácie), ktorý dané video vkladá do súťaže, alebo súťažiaci musí
k videu disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie
práv a súhlasov podľa týchto pravidiel.
3. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorých súťažné videá budú, okrem už vyššie
uvedeného, plne spĺňať nasledujúce podmienky: (i) súťažný video-príspevok nesmie
porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov, práv a/alebo
právom chránených záujmov tretích osôb; (ii) súťažný video-príspevok nesmie v
žiadnom prípade zachytávať, popisovať, odkazovať na a/alebo navádzať na činnosti
akokoľvek nebezpečné či ohrozujúce život a/alebo zdravie; (iii) súťažný video-príspevok
musí byť v súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmie
neoprávnene zasahovať do práv ani právom chránených záujmov tretích osôb.
4. Do súťaže nebudú zaradení alebo z hlavnej súťaže môžu byť vyradení súťažiaci, ktorých
súťažný video-príspevok nebude čo i len okrajovo, či čiastočne spĺňať podmienky určené
týmito pravidlami a/alebo ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť v súťaži. Organizátor si
zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť tých súťažiacich,
ktorých súťažný video-príspevok by zaradením do súťaže alebo iným použitím, najmä
šírením, mohol ohroziť alebo porušiť organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek
spolupracujúcemu subjektu uložené zákonné alebo zmluvné povinnosti alebo ktorých
šírenie by mohlo byť v rozpore so záujmami organizátora a/alebo ktoréhokoľvek zo
spolupracujúcich subjektov.

5.

Do hlavnej súťaže nebudú zaradení alebo z nej môžu byť vyradení najmä tí súťažiaci,
ktorých súťažné video-príspevky nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
právami ku ktorým disponuje osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím
súťažného video-príspevku spôsobmi, v rozsahu a za podmienok podľa týchto pravidiel;
odporujú dobrým mravom; obsahujú prvky rasizmu, násilia, prvky ohrozujúce mravnosť,
nekalosúťažné diela, diela v rozpore s právami duševného vlastníctva, diela propagujúce
či inak znázorňujúce rôzne omamné a psychotropné látky; inak nezodpovedajú
podmienkam súťaže v zmysle týchto pravidiel; akýmkoľvek spôsobom porušujú či
ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia
alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
obsahujú náboženský alebo politický podtext; obsahujú vulgárny, rasistický alebo iný
všeobecne neprijateľný obsah; môžu poškodiť dobrú povesť organizátora,
ktoréhokoľvek spolupracujúceho subjektu a/alebo ich výrobkov a služieb, uvádzajú či
inak obsahujú odkaz alebo inú referenciu na subjekty, produkty a/alebo služby v
konkurenčnom postavení k organizátorovi, spolupracujúcemu subjektu, ich produktom
a/alebo službám. Organizátor nie je povinný akokoľvek zdôvodňovať takéto svoje
rozhodnutie, ktoré je konečné.

VII. Určenie postupujúcich/výhercov 1. fázy súťaže
1. Postupujúcimi z 1. fázy súťaže sa stane 20 súťažiacich, ktorých vyberie podľa vlastného
uváženia Matej Drlička po skončení 1. súťažnej fázy, do 10.6.2018, spomedzi všetkých
súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do súťaže.
2. Postupujúci z 1. fázy súťaže získajú možnosť prezentovať svoje umelecké výkony na
určenom verejnom priestranstve v Bratislave a získať finančnú hotovosť
prostredníctvom zbierania SMS hlasov, za podmienok uvedených v osobitnej zmluve.
VIII. Podmienky získania výhry, odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
1. Mená finalistov/výhercov prvej fázy súťaže budú zverejnené na internetovej stránke
www.vivaulica.sk do 3 pracovných dní od skončenia súťaže. O výhre bude výherca
informovaný organizátorom súťaže na telefonický kontakt zadaný v súťaži. V prípade, ak
výherca nebude reagovať na telefonické oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem
o prevzatie výhry do 2 týždňov za určených podmienok, nárok súťažiaceho na výhru
zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Náhradníka vyberie podľa vlastného uváženia
Matej Drlička.
2. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j.
skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky súťaže. V
sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak
tieto budú súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku
súťaže bude na zadaný kontaktný údaj súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu
nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
4. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo
akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.
IX. Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom
súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s
ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti
s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,

zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť
internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci
spolupracujúcich tretích osôb.
X.
Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo
kontrolného orgánu organizátora súťaže, zamestnanci oddelenia marketingu a komunikácie
spoločnosti SLSP, ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek
spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám (§ 116
Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.
XI.

Osobné údaje
1. Odoslaním prihlasovacieho formulára do súťaže spolu s vyslovením súhlasu so
spracovaním osobných údajov ( meno a priezvisko, e-mailová adresa ) udeľuje
súťažiaci organizátorovi a SLSP ( každý a ktorýkoľvek uvedený subjekt ďalej len
„oprávnený subjekt“) súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných
údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Oprávnené subjekty sú oprávnené osobné údaje
spracúvať na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia (a to
prostredníctvom pošty resp. iných poskytovateľov prepravných služieb ako aj
prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení). Súhlas so spracúvaním osobných
údajov sa udeľuje dobrovoľne, pre účely súťaže a jej vyhodnotenia, na dobu na tieto
účely potrebnú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu
doručeného príslušnému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania
súťaže to však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže, keďže organizátor
súťaže bude povinný zlikvidovať jeho osobné údaje.). Oprávnené subjekty majú
právo bezplatne zverejniť osobné údaje v hromadných informačných prostriedkoch
(vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch oprávnených subjektov, s čím
súťažiaci odoslaním prihlasovacieho formulára do súťaže výslovne súhlasí. Osobné
údaje môže každý oprávnený subjekt spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V
rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci všetkým
oprávneným subjektom aj súhlas na využívanie všetkých ním poskytnutých údajov
nemajúcich charakter osobného údaja. Právnym základom spracúvania osobných
údajov je súhlas súťažiaceho ako dotknutej osoby.
Každý súťažiaci má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo vzniesť námietku proti profilovaniu, právo na prenositeľnosť
osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na neho
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má
právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je súťažiaci oprávnený
uplatniť v prípade ak uplatnenie takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný
právny predpis o ochrane osobných údajov a vykonanie konkrétneho práva je
technicky možné. Organizátor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie.

2.

3.

4.

Ak má súťažné video alebo akákoľvek jeho časť povahu diela v zmysle zákona č.
185/2015 Z.z., Autorský zákon (ďalej len „dielo“ a „autorský zákon“), súťažiaci
odoslaním kontaktného formulára do súťaže udeľuje organizátorovi nevýhradný súhlas
(licenciu) na použitie spôsobom diela podľa uváženia organizátora, najmä každým
a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V
zmysle uvedeného je organizátor oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela,
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou
formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho
rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela,
verejný prenos diela, šírenie internete, na web stránke Slovenskej sporiteľne, a.s. Súhlas
sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného
a časového obmedzenia. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu udeleného súhlasu
udeľovať sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený
dielo vrátane jeho zložiek a častí sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače,
rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom.
Súťažiaci za seba ako aj za zobrazeného rodiča vo vzťahu k dielu výslovne vylučuje
kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie
je povinný túto licenciu využiť.
Každý súťažiaci v plnom rozsahu zodpovedá za vopred získaný súhlas osôb prípadne
zobrazených na súťažnom videu spolu so súťažiacim s použitím a zverejnením ich
podobizní pre účely tejto súťaže. Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v
súvislosti s ich účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení
podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s
ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu
osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky
potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace s účasťou v súťaži a udelením práv,
súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel si musí súťažiaci získať na vlastné náklady a
vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním (resp.
nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou porušil akékoľvek práva tretej
osoby, najmä práva na ochranu osobných údajov, autorské či osobnostné práva, je za
takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek
spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne
akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju súťažiaci v plnom rozsahu nahradiť.
Výherca udeľuje súhlas organizátorovi a SLSP so zverejnením svojho mena, mesta
pobytu, fotografie a video-dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných
aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ boli/budú vyhotovené) v profile organizátora
a SLSP a na ich internetových stránka ch a s ich bezodplatným ďalším šírením v
masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video
materiáloch.

XII. Osobitné a záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže
podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch
kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť
súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje
právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý
porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý
realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. V prípade vylúčenia

2.

3.

súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je
oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na svojej internetovej stránke a na
internetových stránkach www.vivaulica.sk uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.
Vzhľadom na voľný prístup k súťažným videám uverejneným na internete v zmysle
týchto pravidiel organizátor ani žiaden zo spolupracujúcich subjektov nezodpovedá za
ich prípadne prevzatie ani akékoľvek ďalšie použitie tretími osobami.
Súťaž je organizovaná v spolupráci so spoločnosťou SLSP a práva a povinnosti
organizátora sa primerane vzťahujú aj na ňu.

