ŠTATÚT SÚŤAŽE
„The Fittest Challenge No. 1 – Potlačme COVIDA“

!
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A.

!
VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Článok 1
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „The Fittest Challenge No. 1 – Potlačme COVIDA“ (ďalej len
„Súťaž“) je Slovak Strength Institute s. r. o., so sídlom Vyšehradská 3713/8,10, 851 06 Bratislava,
IČO: 36 743 461, Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v
tomto štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
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B.

POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE

Článok 2
Poslaním a cieľom Súťaže je motivovať ľudí v každom veku, aby vďaka zdravému pohybu
prekonávali samých seba a tak zlepšovali svoju imunitu a znižovali riziko ochorení a zranení.
C.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Článok 3
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť, pričom osoby
mladšie ako 16 rokov sa môžu do Súťaže zapojiť iba prostredníctvom emailových adries,
facebookových alebo instagramových profilov ich zákonných zástupcov. V prípade, ak je zákonným
zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov iná osoba, ako jej rodič, je túto skutočnosť potrebné
hodnoverne preukázať. Úlohou účastníkov Súťaže je pomocou audiovizuálneho materiálu, konkrétne
vlastného originálneho videa s maximálnou dĺžkou 1 minúty, originálne a kreatívne prezentovať
niektorý z absolvovaných levelov zadaných v Intro videu, ktorým bude zahájená Súťaž. Intro video je
popísané bližšie v članku 5 tohto Štatútu. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu zapojiť do Súťaže aj
bez splnenia podmienky stanoveného počtu kľukov v jednotlivých leveloch zadaných v Intro videu.

!

Záujemcovia sa môžu zapojiť do Súťaže jedným z nasledovných spôsobov:
nahraním súťažného videa ako príspevku vo facebookovej skupine s názvom “The Fittest
Challenge”
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / 5 8 0 6 8 8 5 2 9 5 3 9 1 6 1 ?
notif_id=1590934937607444&notif_t=group_r2j), pričom videá, ktoré boli nahraté do dňa
31.05.2020 na facebookový profil Organizátora s názvom „The Strength Institute“ a boli zaradené
do Súťaže, zostávajú zaradené v Súťaži aj naďalej,
nahraním súťažného
videa
na
svoj
instagramový profil
s označením
„the_fittest_challenge“,
zaslaním súťažného videa prostredníctvom emailu na emailovú adresu: tfc@siclub.sk,
pričom video je potrebné nahrať s označením “TFCno1” a číslom dosiahnutého levelu (napr. „TFCno1
– L1“, „TFCno1 – L2“, atď. ). Každý záujemca sa do Súťaže môže zapojiť neobmedzeným počtom
súťažných videí z každého zdolaného levelu. Súťaže sa môže zúčastniť neobmedzený počet ľudí z
celého sveta.
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Článok 4
Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka pre podozrenie z podvádzania
v akejkoľvek forme a vylúčiť dané video zo Súťaže a to aj v prípade dôvodného podozrenia, že účastník
porušil niektorú z podmienok uvedenú v tomto Štatúte. Rozhodnutie Organizátora bude v tomto prípade
konečné.

!!

D.

PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽE
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Článok 5
Priebeh súťaže
Súťaž „The Fittest Challenge“ bude mať seriálový charakter, kde v každom jednomesačnom dieli
budú vyhodnotení traja výhercovia. Každý diel bude mať rovnaký priebeh, pričom tento štatút sa
vzťahuje na 1. diel „The Fittest Challenge No. 1 – Potlačme COVIDA“. Každý diel Súťaže bude
zahájený Intro videom zverejneným na facebookovom profile Organizátora a vo facebookovej skupine
„The Fittest Challenge“, ktoré bude obsahovať danú tému a jednotlivé zadané levely. Zároveň bude
Intro video zverejnené aj na instagramovom profile „The Fittest Challenge“.
Účastníci Súťaže môžu nahrávať a posielať súťažné videá v priebehu celého obdobia trvania Súťaže,
od
prvého do posledného dňa vrátane. Nahraté videá budú priebežne kontrolované zo strany
Organizátora, aby nedochádzalo k porušovaniu pravidiel Súťaže. Do Súťaže budú zaradené všetky
súťažné videá, ktoré budú spĺňať podmienky uvedené v tomto Štatúte a po kontrole Organizátorom
budú zverejnené vo facebookovej skupine „The Fittest Challenge“, ako aj na instagramovom profile
„The Fittest Challenge“.

!

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené, chybne adresované, poškodené alebo
nenahraté videá, či už kvôli technickým problémom postihujúcim elektronickú komunikáciu alebo iným
problémom.

!

Po uplynutí posledného dňa trvania Súťaže sa uskutoční vyhodnotenie Súťaže prostredníctvom poroty
a výhercovia budú do 10 dní oslovení prostredníctvom správy na ich facebookových alebo
instagramových profiloch alebo prostredníctvom emailu, aby potvrdili autenticitu videí a prevzali si ceny.
Výsledky Súťaže budú zároveň zverejnené v skupine „The Fittest Challenge“, na instagramovom profile
„The Fittest Challenge“ a na Facebookovom profile Organizátora.

!

Členov poroty určí Organizátor Súťaže a porota bude pozostávať z minimálne dvoch zástupcov Si clubu
vedeného Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo prizvať ďalších členov poroty a/alebo
pozmeniť základné zostavenie poroty.

!

Prosíme účastníkov Súťaže, aby súťažili čestne a rešpektovali ďalších účastníkov Súťaže. Ktorýkoľvek
účastník dôvodne podozrivý z podvádzania, vrátane, ale nie výhradne, nečestného získavania hlasov,
bude zo Súťaže vylúčený a jeho video bude odstránené.
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!

Článok 6
Hodnotenie
Všetky súťažné videá, ktoré budú spĺňať podmienky stanovené v tomto Štatúte, budú zverejnené vo
facebookovej skupine „The Fittest Challenge“, a budú hodnotené v každom diely samostatne v 3
nasledovných kategóriách, pričom v každej kategórii porota vyberie jedného výhercu:

!

kategória číslo 1:

!

Najkreatívnejšie video – víťazom sa stane účastník so súťažným videom, ktoré
získa najviac ”palcov hore” (likov) na facebooku (súčet ”palcov hore” na
facebookovom profile Organizátora „The Strength Institute“ a vo facebookovej
skupine „The Fittest Challenge“)

kategória číslo 2:

Najvhodnejšia technika pohybu – za víťaza vyberie porota toho účastníka
Súťaže, ktorý na zdolanie daného levelu použije najvhodnejšiu techniku

kategória číslo 3:

Najväčší progres - za víťaza vyberie porota toho účastníka Súťaže, ktorý počas
trvania Súťaže dosiahne najväčší osobný progres v zdolaných leveloch, ktorý
bude preukázaný nahratými súťažnými videami.

!!
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Článok 7
Ceny v súťaži
Poskytovateľom cien v Súťaži je Organizátor. Víťazi v každej kategórii uvedenej v článku 6 tohto štatútu
získajú balíček s obsahom doplnkov výživy a/alebo tréningových i rehabilitačných pomôcok, a/alebo
iných užitočných a najmä kvalitných produktov v nasledovných hodnotách:

!
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kategória číslo 1:

30,- Eur,

kategória číslo 2:

60,- Eur,

kategória číslo 3:

100,- Eur.

!
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Odborná porota môže zároveň rozhodnúť o udelení špeciálnej ceny mimo súťažných kategórií.
Organizátor si vyhradzuje právo vybrať alternatívneho víťaza v prípade, že sa preukáže, že účastník
Súťaže a víťaz v niektorej kategórii sa dopustil podvádzania v akejkoľvek forme, nedostavil sa prevziať
si cenu, či nepotvrdil autenticitu videa, alebo akýmkoľvek spôsobom porušil niektorú z podmienok
Súťaže uvedených v tomto Štatúte.

!
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Výhercovia budú požiadaní o poskytnutie písomného potvrdenia o prijatí všetkých podmienok Súťaže a
podpísanie samostatného dokladu o prebratí cien za výhru v Súťaži predloženého Organizátorom.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca
na výhru nárok.
Organizátor si vyhradzuje právo ceny podľa týchto pravidiel nahradiť inou cenou obdobného typu a
odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania cien.

!
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Porota zverejní video z odovzdávania cien, kde pozvaní výhercovia budú preverení z autenticity
víťazných videí.
E.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Článok 8
Časový harmonogram
Vyhlásenie 1. dielu Súťaže – The Fittest Challenge No. 1 – Potlačme COVIDA: 1. Máj 2020
Uzávierka prijímania súťažných videí: 30. Jún 2020
Hodnotenie súťažných videí:

1. Júl – 7. Júl 2020

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov:

10. Júl 2020

Predpokladaný dátum konania odovzdávania cien víťazom:

F.

15. Júl 2020

POROTA SÚŤAŽE

Článok 9
Porota
Členov poroty, ktorá bude hodnotiť súťažné videá menuje Organizátor Súťaže. Porota je minimálne 2
členná a tvorená z tímu odborníkov v Silovom tréningu z Si clubu vedeného Organizátorom.
Organizátor Súťaže má právo doplniť porotu o ďalších členov.
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!
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Článok 10
Porota sa pri hodnotení súťažných videí riadi týmto Štatútom. Rozhodnutia poroty sú konečné. Voči
rozhodnutiam poroty nie je možné podať odvolanie ani využiť iný opravný prostriedok.

G.

SÚŤAŽNÉ VIDEÁ

Článok 12
Príspevky nesmú obsahovať žiadny materiál a/alebo vyhlásenia, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú
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práva iných, sú nezákonné, výhražné, hanlivé, urážlivé, narušujúce súkromie alebo práva na ochranu
osobnosti, vulgárne, obscénne, neúctivé, neslušné alebo inak sporné, ktoré podporujú správanie alebo
sú správaním, ktoré by predstavovalo trestný čin, viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak
porušovalo platné zákony.

!
!!
!
!

Prihlásené videá, ktoré porušia niektoré z predošlých ustanovení alebo ich častí budú vylúčené zo
Súťaže bez predchádzajúceho upozornenia. Rozhodnutie Organizátora bude v tomto prípade konečné.

H.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zapojením sa do Súťaže jedným zo spôsobov uvedených v článku 3 tohto Štatútu udeľuje účastník
Organizátorovi súhlas na spracúvanie jeho poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého
pobytu a dátum narodenia) potrebných na posúdenie splnenia podmienok Súťaže a údajov potrebných
výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na
obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže. Zároveň týmto účastník Súťaže súhlasí s tým,
že jeho súťažné video bude nahraté na facebookovom profile Organizátora, vo facebookovej skupine
The Fittest Challenge“ a na instagramovom profile „The Fittest Challenge“ najneskôr do 31.12.2020.
Práva osoby, ktorej údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. uvedeného Nariadenia.

!
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Spracovateľom osobných údajov je Organizátor a jeho kontaktné údaje za týmto účelom
nasledovné:

sú

Obchodné meno: Slovak Strength Institute s. r. o.
Sídlo: Vyšehradská 3713/8,10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 743 461
Webová stránka: www.siclub.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Kadlic
Tel.:+421 907 464 303
E-mail: tfc@siclub.sk

!

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:
Osobné údaje poskytuje účastník Súťaže na vyššie vymedzený účel Organizátorovi dobrovoľne a
Organizátor ich na tento účel spracúva na základe súhlasu dotknutého účastníka Súťaže v prípadoch
vyžadovaných príslušným právnym predpisom, pričom tento súhlas bol udelený zapojením sa do
Súťaže jedným zo spôsobov uvedených v článku 3 tohto Štatútu.
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Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na vyššie uvedený
kontaktný email od Organizátora ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:
•
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
•
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov,
zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
•
informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
•
zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
•
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
•
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
•
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
•
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
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Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Organizátora ako prevádzkovateľa namietať
voči:
•
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
Ďalšie informácie:
Organizátor uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníkov Súťaže po dobu dvoch (2) rokov odo dňa
obdržania osobných údajov od dotknutej osoby.
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Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti Organizátora ako prevádzkovateľa vyplýva ako
oprávnenej osobe v súlade s ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné
údaje dotknutej osoby Organizátor nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté
tretím stranám.
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek bezplatne, písomne, formou oznámenia
doručeného Organizátorovi odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie
účastníka zo Súťaže).
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Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži a udelením
práv a súhlasov 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. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím
konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
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!
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I.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zapojením sa do Súťaže niektorým zo spôsobov uvedených v článku 3 tohto Štatútu vyjadruje účastník
svoj úplný a bezpodmienečný súhlas so Štatútom Súťaže a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať.
Účasť v Súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Víťazi
nie sú oprávnení požadovať od Organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej výhry.
Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než na plnenia uvedené v
týchto pravidlách.

!
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Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú
v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tento Štatút a podmienky
v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny budú zverejnené a sprístupnené na facebookovom profile
Organizátora a jeho webovej stránke www.siclub.sk, ako aj vo facebookovej skupine „The Fittest
Challenge“ a na instagramovom profile „The Fittest Challenge“.

!
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Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, skrátiť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo
úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich
sa tejto Súťaže.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so Súťažou, najmä problémy pri
prevádzke stránky Facebook, Instagram, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych
operátorov alebo iných subjektov.
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Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti s ňou.
Organizátor si vyhradzuje právo cenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou cenou obdobného typu a
odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania odmeny.
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Súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, odobrená, podporovaná,
vykonávaná či spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook, Inc. disponujúcou právami k
sociálnej sieti Facebook. Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto Súťaže sú udeľované
Organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so
Súťažou musia byť adresované Organizátorovi, nie spoločnosti Facebook, Inc.

!
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Zapojením sa do Súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s tým, že Spoločnosť Facebook Inc. nemá voči
účastníkom Súťaže žiadne záväzky.
V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením tohto Štatútu, platí slovenské znenie Štatútu.
V prípade rozporu medzi Štatútom Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch
alebo iných materiáloch určených záujemcom a textom tohto Štatútu, platí znenie tohto Štatútu.

!!
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V Bratislave, dňa 01.05.2020, v znení upravenom dňa 31.05.2020

!!
!

Slovak Stength Institute s.r.o.
Boris Žbirka, konateľ
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