


Pravidlá súťaže 
 

Postav si R O B O T A  

 

Súťaž je realizovaná Hvezdárňou v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a mestom Partizánske 

 

v období od  01. 02. 2023 do  20. 05. 2023 
(ďalej len „súťaž“). 
 

S Ú Ť A Ž N É  P O D M I E N K Y 

 
1. Účastníci súťaže 

 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá je žiakom/žiačkou 
4. – 9. ročníka v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo tím. Maximálny počet súťažiacich v tíme 

sú dvaja žiaci. 
 

2. Trvanie súťaže 

 
Súťaž bude prebiehať v termíne od 01. 02 2023 do 20.05. 2023 vyhodnotená 

v júni 2023. 

 
3. Podmienky súťaže 

 

Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie súťažných podkladov  

a fotodokumentácie  v čase trvania súťaže od 01. 05. 2023 do 20. 05. 2023 
 

Účastník súťaže vyhotoví a zašle fotografickú dokumentáciu. 

 
Účastník sa do súťaže prihlási mailom na adresu: hvezdarpartizanske@gmail.com 

Dokumentáciu na vyhodnotenie  súťaže v súlade s požiadavkami je potrebné 

zaslať do 20. 05. 2023  Postav si  R O B O T A  

 

 

Do súťaže nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou. O nezaradení 

príspevku do súťaže má výhradné právo rozhodnúť vyhlasovateľ súťaže. 
V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného 

zástupcu maloletej osoby. 

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, 

súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom 

podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či 

programové chyby a omyly. 

 
 

 



4. Vyhodnotenie súťaže 

 
Výhercovia budú vyhlásení na základe hlasovania poroty. Porota v zložení 

Hvezdáreň v Partizánskom, Trenčiansky samosprávny kraj, Súkromná základná 

umelecká škola, Partizánske, HaP MH Žiar nad Hronom,  AMAVET č.808 
 

O víťazovi súťaže rozhodne porota na základe kvalitatívneho spracovania, 

kreativity, recyklácie. Poradie výhercov určujú členovia uvedenej poroty. 

 
5. Oznámenie výsledkov súťaže 

 

Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený po skončení súťaže na webovom 
portály Hvezdáreň Partizánske a jednotlivo kontaktovaní. 

 

6. Výhry 
 

Žiaci umiestnení na prvom až desiatom mieste získajú 

vecné ceny od : 

 
1.  miesto  + darčekové predmety 

2.  miesto  + darčekové predmety 

3.  miesto  + darčekové predmety 
 

4.-10. miesto  

 
Bonusová cena 3D stavebnice. 

 

Ostatným zúčastneným drobná odmena . 

 
8. Odovzdanie výhier 

 

Každý záujemca o účasť v súťaži (ďalej len „súťažiaci“) berie na vedomie 
a súhlasí s tým, že do súťaže sa zapája použitím svojej e-mailovej adresy, mena 

a priezviska. 

Odovzdanie ceny dohodne organizátor s výhercom individuálne. 

 
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok. 

 

9. Osobné údaje 
Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o 

stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu 

spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich 

spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči 

využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu 
voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného 

druhému z nich. 

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo 
sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú 

oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných 

ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v 



zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym 

poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi súťaže v súlade s 
§ 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím emailovej adresy a mena 

a priezviska v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry. 

 
V Partizánskom 23.01.2023 

 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu: Vladimír Mešter 

hvezdarpartizanske@gmail.com 
Tel. č. 038/7497108 
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HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

PRIHLÁŠKA 
 

POSTAV  SI ROBOTA 
( e-mail: hvezdarpartizanske@gmail.com ) 

 

 

Meno a priezvisko: .............................................................................. 

 

Vek: ....................................................................................................... 

 

Škola : .................................................................................................. 

 

Adresa bydliska: ................................................................................. 

 

E-mail: .................................................................................................. 

 

Telefón: ...................................................................................................... 

 

Názov robota : ................................................................................................ 

 

......................................................................................................................... 

 

 

Vyhlásenie:  

 

Vyhlasujem, že som autorom prihlásenej práce a mám na ňu neobmedzené 

autorské právo. Súhlasím s podmienkami súťaže špecifikovanými propozíciách 

súťaže.  

 

Dňa:  

 

 

 

Vlastnoručný podpis :  

 

 

 
Kontakt : Tel: 038/7497108  e-mail: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com 

internet: www.hvezdaren.sk 
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