Súťažné podmienky

Organizátori
Organizátorom súťaže sú spoločne Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) a Česká asociace stolního
tenisu (ČAST).
Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 7729/6
831 53 Bratislava
IČO 30806836
Česká asociace stolního tenisu
pošt. schránka 40
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 Strahov
IČO 00676888
Účasť v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť každý registrovaný stolný tenista aj priaznivec stolného tenisu. Účasť
v súťaži je bezplatná, nie je potrebné zaplatiť žiaden vklad. Z účasti sú vylúčení štatutárni zástupcovia
organizátorov, členovia Výkonného výboru, pracovníci sekretariátu SSTZ a ČAST a kontrolór SSTZ,
Dozorčí rada. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s týmito podmienkami súťaže.
Účastníci sú rozdelení do dvoch kategórii :
1. kategória detí do 4. ročníka Základnej školy (vrátne)
2. kategória starších, bez rozdielu veku.
V prípade, že sa v súťaži pre deti do 4. ročníka ZŠ zúčastní osoba staršia ako je daná podmienkou,
bude táto osoba zo súťaže vylúčená.

Registrácia
V súťaži nie je požadovaná registrácia vopred. Každý účastník zadá pri vypĺňaní odpovedí meno alebo
prezývku, pod ktorým bude súťažiť a objavovať sa vo výsledkoch. Súčasne zadá heslo, ktoré nebude
zverejňované. Meno a heslo je potrebné zadať každý deň rovnako. Heslo je potrebné si uchovať,
týmto heslom sa prihlási v prípade výhry organizátorom. Týmto heslom sa preukáže taktiež v prípade
akýchkoľvek otázok a pochybností, aby potvrdil pravosť svojich odpovedí. Organizátori môžu
v prípade prihlásenia viacerých osôb a preukázania rovnakým heslom výhercov overiť IP adresou
počítača.
V kategórii súťažiacich starších ako 4. ročník ZŠ je potrebné zadať aj e-mailovú adresu účastníka pre
prípadnú potrebnú komunikáciu.
Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba pod jedným prístupovým menom a heslom.

Zverejňovanie súťažných otázok
Súťažné otázky budú zverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže (www.pingpong.cz, www.sstz.sk, www.sraketoudoskoly.sk) a profilov organizátorov na facebook-u a/alebo
instagrame.
Predmetom súťaže budú iba verejne dostupné informácie. V rámci odpovedí na otázky môže účastník
potrebovať s takýmito informáciami ďalej pracovať, prípadne ďalej ich analyzovať.
Súťažné otázky budú zverejnené každý pracovný deň v období od 1. do 30. apríla 2020. Počet otázok
pre každý deň sa môže líšiť, závisí od vôle organizátorov. Otázky budú vyhotovené samostatne
v každej kategórii súťaže. V každej otázke bude vždy len jedna správna odpoveď. Za každú správnu
odpoveď získava súťažiaci 1 bod.
Otázky budú platné od momentu zverejnenia do zverejnenia ďalšieho kola otázok nasledujúci deň.
V tomto momente budú odpovede na otázky z predchádzajúceho dňa uzavreté a ďalšie odpovede na
teto otázky nebudú brané do vyhodnotenia. V prípade, že ktorýkoľvek účastník nezadá odpovede
v niektorom kole (dni) súťaže, môže pokračovať v súťaži, za daný deň však nezískava body.
V posledný deň súťaže, 30. apríla 2020, bude súťažná otázka platná 24 hodín od momentu
zverejnenia.
Jazyk súťaže
Oficiálnym jazykom súťaže budú český a slovenský jazyk. Odpovede súťažiacich sú akceptované
v ktoromkoľvek z týchto jazykov. Otázky budú zverejňované striedavo jeden deň v českom a druhý
deň v slovenskom jazyku. Organizátori predpokladajú správne porozumenie medzi týmito jazykmi
u súťažiacich a neberú zodpovednosť za prípadné nesprávne odpovede z dôvodu nesprávneho
výkladu otázky súťažiacimi. Súťažiaci sú zodpovední za správne porozumenie otázok.
Vyhodnotenie súťaže
Za každú správnu odpoveď počas trvania súťaže získava účastník jeden bod. Poradie v súťaži bude
vyhodnotené po uplynutí doby pre odpoveď na poslednú otázku súťaže. Poradie bude vyhodnotené
podľa počtu získaných bodov za správne odpovede. Víťazom súťaže sa v každej kategórii stane
účastník s najvyšším počtom získaných bodov.
Organizátori budú počas priebehu súťaže z času na čas zverejňovať priebežné hodnotenie výsledkov
súťaže. Rozhodujúcim pre získanie odmien je však záverečné poradie na konci súťaže.
Odmeny
Výhercovia súťaže získajú vecné odmeny, ktoré do súťaže venovali spoločnosti FUNSTAR SLOVAKIA
s.r.o. (www.funstar.sk) a STEN marketing s.r.o. (www.vsenastolnitenis.cz) .
Organizátori vyhodnotia výsledky podľa poradia získaných bodov a odmenia prvých 5 miest v každej
kategórii vecnými odmenami od sponzorov súťaže v nasledujúcich hodnotách :
•

kategória detí do 4. ročníka Základnej školy (vrátane)
1. miesto 150 EUR
2. miesto 100 EUR
3. miesto 50 EUR
4. miesto 50 EUR
5. miesto 30 EUR
6. miesto 20 EUR

•

kategória starších, bez rozdielu veku
1. miesto 250 EUR
2. miesto 200 EUR
3. miesto 100 EUR
4. miesto 30 EUR
5. miesto 20 EUR

V prípade rovnakého bodového zisku viacerých účastníkov môžu organizátori o pridelení odmeny
rozhodnúť žrebom.
Výhercovia odmien budú zverejnení prostredníctvo rovnakých internetových stránok, ako sú
zverejňované otázky v súťaži.

Zmeny v súťaži
Zámerom organizátorov je postupovať pri priebehu súťaže podľa týchto súťažných podmienok.
V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré môžu mať priamy vplyv na priebeh súťaže, si však
organizátori vyhradzujú právo súťaž na nevyhnutnú dobu pozastaviť, prípadne upraviť pravidlá tak,
aby tieto okolnosti boli odstránené a súťaž mohla prebehnúť pri dodržaní zásady objektívnosti.

Súhlasy
Účasťou v tejto súťaži účastníci dávajú súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so
spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov organizátormi súťaže. Odmeny víťazom súťaže
môžu podľa vôle organizátorov byť odovzdané verejne, víťazi a odovzdanie môže byť zverejnené na
internetovej a facebookovej stránke organizátorov a môže byť vyhotovená a zverejnená
fotodokumentácia. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu účastníci odvolať písomne na
adrese príslušného organizátora súťaže.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorných
predpisov organizátorov.

