Štatút súťaže „Misia Mars 2"
Účelom Štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Misia Mars 2" (ďalej len „súťaž").
I.
Organizátor
1. Organizátorom súťažeje spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47,
821 09 Bratislava, ICO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B , (ďalej len „SEAS" alebo „organizátor").
2. Do realizácie súťaže sú zapojené ďalšie partnerské organizácie, najmä Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (ďalej len „SOSA"), ktoré podporujú myšlienku propagácie vedy
a techniky týmto spôsobom a prispievajú k realizácii súťaže po obsahovej, finančnej či inej
stránke.

Ciel' súťaže
II.
1. Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu, techniku, výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach
u študentov stredných škôl a všeobecne u mladých ľudí pri príprave a realizácii vedecko
technických výskumných projektov.
2. Podujatie je svojim obsahom a tematickým zameraním určené študentom stredných škôl
študujúcim na Slovensku.
III.
Termín
1. Jednotlivci z radov stredoškolákov a tímy zložené zo stredoškolských študentov
v maximálnom počte 5 osôb budú môcť svoj projekt/experiment do súťaže prihlásiť v termíne
od 4. júna do 30. septembra 2018.
2. Experimenty zaslané do súťaže budú v prvom kole vyhodnotené do 12. októbra 2018. V tomto
kole bude vybratých 5 najlepších experimentov. Následne sa úspešné experimenty prihlásia do
2. hodnotiaceho kola do 26.10.2018.
3. Víťazný experiment vyberie na základe verejnej prezentácie odborná porota v termíne od 5.
do 11. novembra 2018.

IV.
Podmienky prihlásenia do súťaže
4. Prihlásiť sa do súťaže môžu študenti stredných škôl individuálne alebo v tímoch
v maximálnom počte 5 osôb.
1. Jednotlivec alebo tím bude zaradený do výberového procesu, ak najneskôr do 30. septembra
2018, 24:00 hod CET podá kompletne vyplnenú online prihlášku.
2. Kompletná prihláška musí obsahovať:
a) Vyplnený elektronický formulár s kompletne vyplnenými údajmi o prihlásenom
jednotlivcovi alebo tíme a obsahujúci všetky požadované informácie o predkladanom
experimente.
b) Video v trvaní max. 2 minúty zachytávajúce ústnu prezentáciu experimentu alebo postup
pri jeho realizácii.
V.
Spôsob výberu ocenených
1. Spomedzi prihlásených experimentov vyberie odborná komisia v prvom kole 5 najlepších,
pričom pri výbere bude prihliadať najmä na prínos predmetného experimentu pre ďalší
vedecký výskum a vývoj, praktickú i materiálnu náročnosť jeho realizácie, jeho autorstvo
i kvalitu a kreativitu jeho vypracovania.
2. V druhom kole určí odborná komisia na základe verejnej prezentácie poradie piatich
prezentovaných experimentov, ktoré budú všetky ocenené a tiež vyberie víťazný experiment.
Verejná prezentácia experimentov i ocenenie sa uskutočnia v termíne od 5. do 11. novembra
2018.
3. O poradí prezentovaných experimentov rozhodne odborná komisia zložená zo zástupcov
organizátora a partnerských spoločností a inštitúcií na čele s predsedom, ktorého hlas je
v procese rozhodujúci.
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4. Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že jednotlivec alebo tím, ktorý sa prihlási do súťaže
uvedie nesprávne kontaktné údaje alebo dôjde k náhlej zmene týchto údajov, a z tohto dôvodu
nebude možné príslušného jednotlivca alebo tím kontaktovať.
VI.
Ocenenie výbercov
l . Autori/ autorské tímy piatich experimentov, ktoré postúpia z prvého kola na verejnú
prezentáciu budú vecne odmenený/í. Rovnako tak aj ich garanti - učitelia, ktorí študentom
s navrhovaním experimentu pomôžu.
2. Ocenenia budú súťažiacim odovzdané po verejnej prezentácii po vyhlásení výsledkov
v termíne od 5. do 11. novembra 2018.
vn. Osobitné ustanovenia
1. Autori piatich najúspešnejších experimentov z prvého kola budú informovaní do 16. októbra
2018 so žiadosťou o záväzné potvrdenie svojej účasti na druhom kole súťaže.
2. Ak sa do 19. októbra 20 18 nepodarí skontaktovať autora experimentu, ktorý uspel v prvom kole,
organizátor je oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe.
3. Ocenenie v súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40 /1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena vecnej odmeny za iné,
napríklad finančné plnenie, je vylúčená.
4. Zmenu termínov a pravidiel realizácie súťaže si organizátor vyhradzuje.
5. Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadruje autor experimentu súhlas so spracovaním osobných
údajov v na účely zabezpečenia súťaže Misia Mars 2. Osobné údaje budú spracúvané po dobu
nevyhnutnú na vyhodnotenie a realizáciu experimentu prihláseného do súťaže.
Osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani
medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani
automatizovanému rozhodovaniu.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude
ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.
6. Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadruje uchádzač bezvýhradný súhlas s použitím zaslaných
materiálov a ich prípadnou publikáciou na marketingové a komunikačné účely súťaže,
organizátora a partnerov.
7. Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadruje uchádzač súhlas s týmto štatútom.

V Bratislave, dňa 31. mája 2018
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