Štatút súťaže
Čo pre vás znamená voda?
“ (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
GR, Komenského 50
042 48 Košice
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 22.03.2022 do 22.04.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže zaslaním súťažného príspevku.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkmi súťaže môžu byť triedy stredných škôl, ktoré sú v mieste pôsobnosti Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s..
4. Podmienky účasti v súťaži:
Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov stredných škôl. Úlohou súťažiacich kolektívov je vytvoriť
krátke video (dĺžka 50 sek ‐ 3 min), vo formáte MOV alebo MP4. Video môže byť animované alebo
hrané. Hodnotí sa výpovedná hodnota, originalita, kreativita, kvalita spracovania a technické
prevedenie.
Na výber majú súťažiaci 2 témy:
1. Piť vodovodnú je cool (video by malo obsahovať dôvody, prečo je voda z vodovodu ideálny
nápoj na pitný režim)
2. Maľujme svet na zeleno (ako môže každý jeden z nás prispieť k ochrane vodných zdrojov
a zároveň ku zlepšeniu stavu životného prostredia nielen vo svojom okolí )
Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy – triedy stredných škôl v pôsobnosti VVS, a.s. zaslaním
vyplnenej prihlášky a súťažného príspevku/videa na e‐mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk.
Prihláška je zverejnená na webe vodarne.eu; prípadne stačí poslať na uvedené e‐mailovú adresu:
vybranú tému, názov a adresu školy, ročník, počet študentov v triede, telefónne číslo a e‐mail
kontaktnej osoby (p. učiteľky). V predmete správy treba uviesť heslo „SÚŤAŽ“

5. Hodnotiace kritériá: myšlienka, nápad, zvládnutie spracovania témy, úroveň zvládnutia obsahového
poňatia a kreatívneho prevedenia, originalita, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku.
5. Výhra
Prvých 5 prihlásených tried so zaslaným súťažným príspevkom dostane praktické darčeky – školské
potreby pre celú triedu ( štýlové zošity A5, pero, sťahovací vak ). Vyhodnotené budú v každej kategórii
3 triedy s odstupňovaním – 1., 2. a 3. miesto. Ceny odovzdá školám príslušný závod VVS, a.s..

1. Miesto: reklamné predmety pre celú triedu (+ bambusový reproduktor s brandom Pijem
zdravú vodu...)

2. Miesto: reklamné predmety pre celú triedu (+štýlová mramorovaná termo fľaša s brandom
Pijem zdravú vodu...)

3. Miesto: reklamné predmety pre celú triedu (+ bezdrôtové slúchadlá s brandom Pijem zdravú
vodu...)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny pre výhercov podľa vlastného uváženia. Porota môže na
základe vlastného uváženia udeliť aj cenu alebo Ceny poroty za výnimočný nápad alebo špeciálne
dielo.
6. Vyhodnotenie
Súťažné príspevky bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a. s. a grafického a kreatívneho
štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o.. Vyhodnotenie bude 25. 4. 2022.

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti
https://www.facebook.com/Vodovodna/, tiež na webe vodarne.eu. Výhercovia ‐ školy/triedy – budú
kontaktované zástupcom organizátora ‐ Agentúrou PENELOPA, s.r.o. a dohodnú si podmienky
odovzdania výhry.
8. Spôsob odovzdania výhry
Ceny odovzdá/doručí výherným triedam organizátor súťaže – zástupcovia príslušného závodu VVS,
a.s. na základe telefonicky dohodnutého termínu.

9. Záverečné ustanovenia
Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasia s použitím vlastných prác na reklamné a propagačné účely
organizátorom súťaže, súhlasia s ich bezplatným používaním a šírením na webe, v printových či
elektronických médiách, na reklamných materiáloch, a to časovo a geograficky neobmedzene. Zároveň
pravdivo prehlasujú, že ich zákonní zástupcovia súhlasia s ich účasťou v súťaži a s podmienkami súťaže.
Účastníci zapojením sa do súťaže a splnením podmienok dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže
(meno, priezvisko, tel. kontakt.). Tieto osobné údaje budú spracované výlučne pre realizáciu súťaže a
odovzdanie výhry.
Ceny nie sú právne vymáhateľné. Organizátor súťaže má právo odstrániť zo súťaže príspevky, ktoré nie
sú v súlade s etickými normami, prípadne budú uznané za produktovo antipropagačné, resp. ak budú
pôsobiť proti obchodným či strategickým záujmom vyhlasovateľa.

V Košiciach, dňa: 18. 3. 2022

