Pravidlá súťaže
Úplné pravidlá súťaže „Best Dance Leader“. Účastník účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:
1. Usporiadateľ
Usporiadateľom a organizátorom súťaže „Best Dance Leader“ (ďalej len “súťaž“ ) je občianske združenie
Pohyb bez bariér (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá
súťaže“).
Miestom konania Súťaže je webová stránka tanečnej súťaže www.pohybbezbarier.sk
2. Definícia pojmov
Pod pojmom Vedúci tanečnej skupiny sa považuje fyzická osoba nad 18.rokov, ktorá riadne zaregistruje
svoju tanečnú skupinu na jedno zo semifinálových kôl tanečnej súťaže Pohyb bez bariér a je zodpovedná
za správnosť všetkých údajov uvedených v prihlasovacom systéme „Pohyb bez bariér“.
Pod pojmom Účastník súťaže sa považuje tanečník, ktorý v súčasnosti tancuje v tanečnej skupine pod
vedením Vedúceho tanečnej skupiny, v prípade účastníka súťaže mladšieho ako 16 rokov – sa Účastníkom
stáva rodič daného tanečníka. Vek musí byť dovŕšený ku dňu registrácie do súťaže.
3. Podmienky účasti
Účasť na súťaži „Best Dance Leader “ je podmienená účasťou tanečného podujatia „Pohyb bez bariér“. To
znamená, že účastníkom súťaže (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") môže byť len tanečník, ktorého
tanečná skupina, sa zúčastní tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“ (jedného zo semifinálových kôl)
a zároveň splní všetky podmienky vstupu do súťaže uvedené v bode 5
Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na
spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá
dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
4. Doba trvania súťaže
Súťaž prebieha 20.1. – 31.3.2018. Zapojiť sa je možné len v tomto termíne.
5. Registrácia do súťaže „Best Dance Leader “
Do súťaže sa po dobu jej trvania môžu zapojiť len účastníci tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“
nasledovným spôsobom:
1) Vedúci súťažnej skupiny zaregistruje všetkých účastníkov tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“ .
2) Vedúci súťažnej skupiny vloží svoju fotku a krátky popis o sebe - cez rovnaký prihlasovací systém ako
na tanečnú prehliadku „Pohyb bez bariér“, v sekcii „Best Dance Leader “.
Pre jedného vedúceho tanečnej skupiny môže byť vložená iba jedna fotka.
3) Pri hlasovaní: účastník súťaže vloží svoj svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, a dátum
narodenia) . Tieto údaje sa nikde neukladajú a slúžia iba na verifikáciu účastníka (či je už zaregistrovaný
v prihlasovacom systéme tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“). Pri účastníkov mladších ako 16 rokov, je
potrebné upovedomiť právneho zástupcu o účasti na tejto súťaži.
4) Každý účastník disponuje dvomi hlasmi. Za daného vedúceho môže však hlasovať iba
raz. Druhým hlasom môže/nemusí hlasovať za iného vedúceho tanečníka.
5) Každý vedúci, ktorý sa zúčastňuje súťaže obdrží svoje poradové číslo, ktoré bude zaradené do tomboly.
Účastníci súťaže, ktorí nesplnia vyššie uvedené podmienky (napr. nevložia svoj popis alebo fotku),
nebudú zaradení do súťaže.

6. Výherca súťaže
Výhercom sa stane vedúci tanečnej skupiny, ktorá získa najviac hlasov. V prípade nejasného Výhercu
spomedzi 2 a viac účastníkov (rovnaký počet komentárov na súťažných fotografiách) bude Výherca
spomedzi nich vyžrebovaný náhodným výberom.
Výherca súťaže bude o výhre informovaný na Finálovom kole tanečného podujatia „Pohyb bez bariér“- v
Žiline.
Tombola sa bude tiež losovať na Finálovom kole tanečného podujatia „Pohyb bez bariér“- v Žiline.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru odovzdať len do rúk Výhercovi.
V prípade, že Výhercova tanečná skupina nepostúpila do finálového kola – Výherca bude upovedomený
mailom/telefonicky najneskôr 2 týždne pred Finálovým kolom súťaže „Pohyb bez bariér“, aby si Výherca
stihol zabezpečiť prevzatie svojej ceny.
V prípade, že sa Vedúci tanečnej skupiny nemôže osobne zúčastniť Finálového kola tanečnej súťaže
„Pohyb bez bariér“, musí o tom vopred mailom najneskôr 2 dni pred Finálovým kolom informovať
Usporiadateľa a uviesť meno osoby, ktorej bude prípadná výhra odovzdaná. V opačnom prípade stráca
nárok na výhru a cena bude zaradená do tomboly.

6. Výhry súťaže „Best Dance Leader “

1. miesto: víkendový pobyt pre 2 osoby – Hotel Chopok – do 30.6.2018
2. miesto: Workshop - Addy Teslík (Waaking)
3. miesto: 50% zľava na vybraný workshop (lektor B. Lanczova alebo K. Vlnieskova)
4. miesto: ročné predplatné časopisu TANEC

7. Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj
výslovný súhlas usporiadateľovi:


so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a bydlisko (len mesto, obec)



s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v
propagačných materiáloch usporiadateľa



s bezplatným použitím vloženej súťažnej fotografie v informačných a propagačných materiáloch alebo
iných marketingových aktivitách usporiadateľa
Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním
poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a mesto/obec. Usporiadateľ je oprávnený
spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného
účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po
dobu 5 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým
súvisiacej prezentácie a propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.
Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona
o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné
ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese
usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať.
Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu výhry (tj. pred odovzdaním ceny do
rúk výhercovi), stráca výherca nárok na výhru.

8. Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie
Výhra môže byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za daňové povinnosti z výhry. Daňové záležitosti si v plnom
rozsahu plní výherca súťaže.
9. Záverečné ustanovenia
Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži
či výhry právnou cestou nie je možné.
Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať.
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ
si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť,
prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej
trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže www.pohybbezbariér.sk, kde sú k
dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na
náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru
výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu
výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s
pravidlami súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich
sa tejto súťaže.
Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže
vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

