
  SAFEonLINE – Umelecká súťaž 

Podmienky 

1. Téma súťaže 

Úspešné príspevky musia zobrazovať ľubovoľný aspekt kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti na 

internete. K téme možno pristupovať z rôznych hľadísk, ako je počítačová kriminalita, zvyšovanie dôvery, 

súkromie na internete, kyberšikana, budúcnosť kybernetickej bezpečnosti, phishing, technická bezpečnosť, 

overovanie informácií alebo krádež identity a pod. (ďalej len „Téma“). 

2. Sponzor a správca 

EURid vzw (RPR Brussel – DIČ: BE 0864.240.405, so sídlom Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgicko), 

správca registra domény najvyššej úrovne .eu a jej variantov v iných skriptoch („EURid“).   

3. Spôsobilosť 

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci z českých a slovenských stredných škôl, ktorí ku dňu prihlásenia 

do Súťaže majú najmenej štrnásť (14) rokov. 

(„Umelec“). 

Spôsobilosť závisí od splnenia všetkých tu stanovených požiadaviek. 

Členovia rodiny alebo členovia rovnakej domácnosti súčasných alebo nedávnych zamestnancov, vedúcich 

pracovníkov, členov predstavenstva, pridružených spoločností, agentov a zástupcov EURid nie sú na účasť 

v Súťaži spôsobilí.  

Žiadny Umelec nie je povinný vykonať akúkoľvek platbu, aby sa mohol prihlásiť alebo vyhrať cenu v tejto 

Súťaži. 

EURid si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia overiť spôsobilosť každého Umelca, ktorý sa do 

Súťaže prihlásil.  

Účasťou v tejto Súťaži Umelec súhlasí s tým, že bude viazaný týmito podmienkami („Podmienky“) a 

Umelec ďalej súhlasí s tým, že Podmienky tejto Súťaže môžu byť zo strany EURid kedykoľvek ústne alebo 

písomne zmenené alebo inak upravené.  

4. Spôsobilé umelecké dielo 

Umelci (ako sú definovaní vyššie) sú vyzvaní na účasť v Súťaži so svojimi umeleckými dielami vo forme 

plagátu. Umelecké dielo musí: 

- mať iba jedného autora; 

- dodržiavať Tému; 

- byť v elektronickej podobe; JPG, dĺžka dlhšej strany plagátu 2 500 – 3 000 px, rozlíšenie 300 dpi, 

maximálna veľkosť súboru 15 MB;  

- dodržať formát názvu súboru (akceptované znaky sú iba A – Z, a – z, 0 – 9 a „podčiarkovník“, bez 

medzier alebo diakritiky); 

(ďalej len „Umelecké dielo“). 

Všetky odovzdané Umelecké diela musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

- musí ísť o pôvodné dielo Umelca a žiadna jeho časť nesmie byť skopírovaná z akéhokoľvek diela 

inej osoby alebo subjektu;  



- nesmie obsahovať žiadny malware ani žiadny iný počítačový kód alebo súbory, ktoré sú navrhnuté 

tak, aby narušovali, poškodzovali, ovplyvňovali alebo obmedzovali fungovanie akéhokoľvek 

softvéru alebo hardvéru;  

- nesmie porušovať práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany;  

- nesmie porušovať žiadny zákon, predpis, vyhlášku alebo nariadenie ani akúkoľvek dohodu s treťou 

stranou;  

- nesmie obsahovať žiadny urážlivý, obscénny, sexuálne explicitný, znevažujúci alebo porušujúci 

obsah.  

 

5. Kľúčové termíny: 

Vyhlásenie („Začiatok Súťaže“) 10.2019 

Uzávierka prihlášok („Dátum uzávierky“) O (23.59 CET) dňa 2. 12. 2019 

„Hodnotenie poroty“  3. 12. – 13. 12. 2019  

„Oznámenie oceneným umelcom“  Do 1/2020 

„Výstava a Slávnostné odovzdávanie cien“ 11. 2. 2020 (Deň bezpečnejšieho internetu) 

„Koniec výstavy“  23. 2. – 13. 12. 2020 

 

EURid si vyhradzuje právo upraviť termíny; každú zmenu včas oznámi na webových stránkach Súťaže. 

6. Odovzdávanie Umeleckých diel  

Umelec sa prihlási do Súťaže vykonaním týchto krokov:  

- návšteva webových stránok EURid venovaných Súťaži: eurid.eu/artcompetition („Webové 

stránky“); 

- vyplnenie formulára prihlášky; 

- vyplnenie a nahranie formulára súhlasu rodičov (to platí len pre Umelca mladšieho ako 18 rokov v 

čase vstupu do Súťaže); 

- nahranie jedného (1) Umeleckého diela na Umelca; 

„Platným príspevkom“ sa rozumie Umelecké dielo, ktoré spĺňa kritériá stanovené v odseku 4, ktoré bolo 

odovzdané Umelcom spĺňajúcim kritériá stanovené v odseku (3), a ktoré bolo Umelcom alebo v jeho mene 

odovzdané do Dátumu uzávierky (vrátane) prostredníctvom mechanizmu stanoveného v týchto 

podmienkach v odseku (6). 

Žiadne Umelecké dielo predložené po Dátume uzávierky nebude za žiadnych okolností Platným 

príspevkom. EURid si vyhradzuje právo diskvalifikovať akékoľvek Umelecké dielo alebo Umelca, ktoré 

alebo ktorý podľa výhradného uváženia EURid alebo členov poroty akýmkoľvek spôsobom porušuje tieto 

podmienky alebo akékoľvek platné zákony, predpisy, pravidlá alebo zásady Európskej únie alebo krajiny 

trvalého pobytu Umelca. 

Každý Umelec, ktorý odovzdal Platný príspevok, bude informovaný e-mailom (prostredníctvom 

artcompetition@eurid.eu) o registračnom čísle pridelenom Umeleckému dielu a o prípadných ďalších 

krokoch Súťaže. 

EURid si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia predĺžiť Dátum uzávierky Súťaže o primeraný čas a 

tento predĺžený dátum bude na účely týchto Podmienok dátumom uzávierky. 

EURid si vyhradzuje právo vylúčiť Umelca, ak sa domnieva, že jeho Umelecké dielo alebo okolnosti 

súvisiace s jeho vystavením alebo zverejnením môžu z akéhokoľvek dôvodu vystaviť EURid riziku súdneho 

konania, poškodenia povesti alebo inej možnej straty, alebo ak Umelecké dielo inak poškodzuje imidž 

EURid. 

7. Hodnotenie poroty 

http://www.studentsky.design.cz/
mailto:safeonline@eurid.eu


Všetky Platné príspevky bude hodnotiť porota zložená z troch (3) členov, odborníkov z rôznych oblastí 

grafického dizajnu a kreatívneho odvetvia („Porota“). Každý člen Poroty vyhodnotí Umelecké diela 

samostatne v ich pôvodnej elektronickej podobe („Hodnotenie poroty“). Členovia Poroty budú včas 

vyhlásení a zverejnení na webových stránkach Súťaže. EURid vymenuje jedného člena Poroty predsedom 

(„Predseda poroty“). 

Každý člen Poroty bude mať na hodnotenie Umeleckých diel najmenej desať (10) dní. 

Každý člen Poroty vyhodnotí každé Umelecké dielo spojené s Platným príspevkom, a to jednotlivo 

zaznamenaním bodov podľa nižšie uvedených kritérií hodnotenia („Kritériá“). Každému Kritériu sa priradí 

rovnaká dôležitosť. Hodnotiaca bodová stupnica pre každé Kritérium je od 0 do 100 bodov (najlepšie). Je 

možné získať maximálne 400 bodov za jedno Umelecké dielo na každého člena Poroty. 

Kritériá hodnotenia: 

- Relevancia: Umelecké dielo sa vzťahuje k Téme Súťaže 

- Kvalita: Umelecké dielo je dobre koncipované a zručne prevedené 

- Originalita: Umelecké dielo presahuje obvyklé vizuálne zobrazenie Témy 

- Komunikácia: Umelecké dielo úspešne komunikuje diskrétny aspekt Témy pomocou dizajnových 

prvkov. 

Umelecké diela budú hodnotené anonymne (t. j. každý člen Poroty bude poznať iba registračné číslo, bez 

toho, aby poznal meno alebo školu Umelca). 

Porota hodnotí všetky Umelecké diela na základe hodnotenia od jednotlivých členov Poroty a následných 

diskusií Poroty na základe úsudku a odborných znalostí Poroty ako celku. V prípade nerozhodného 

výsledku pri hodnotení Umeleckých diel bude mať rozhodujúci hlas Predseda poroty. 

EURid zodpovedá za to, že Porote poskytne Umelecké diela na posúdenie, za komunikáciu s Porotou, 

vedenie dokumentácie a vypracovanie záverečnej správy o udelení cien. 

Rozhodnutie Poroty je konečné.   

Ocenení Umelci budú osobne kontaktovaní (prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú oznámili pri 

odovzdaní Umeleckého diela) zástupcom EURid. 

8. Ceny  

Z užšieho výberu desiatich Umeleckých diel Porota udelí tieto ceny: 

 Víťaz s najväčším počtom získaných bodov: Darčekový poukaz od Student Agency v hodnote 5 

000 Kč + ročný bezplatný vstup do Národnej galérie v Prahe 

 Druhý finalista s druhým najväčším počtom získaných bodov: Darčekový poukaz od Student 

Agency v hodnote 4 000 Kč + ročný bezplatný vstup do Národnej galérie v Prahe  

 Tretí finalista s tretím najväčším počtom získaných bodov: Darčekový poukaz od Student Agency 

v hodnote 3 000 Kč + ročný bezplatný vstup do Národnej galérie v Prahe 

 Štvrtý finalista so štvrtým najväčším počtom získaných bodov: Darčekový poukaz od Student 

Agency v hodnote 1 000 Kč + ročný bezplatný vstup do Národnej galérie v Prahe  

 Šesť Umelcov s piatym až desiatym najväčším počtom získaných bodov: 6× ročný bezplatný vstup 

do Národnej galérie v Prahe 

Ročný bezplatný vstup znamená: Národná galéria v Prahe „Priateľ na 1 rok“ (v hodnote 990 Kč). V prípade, 

že sa ocenený Umelec rozhodne namiesto toho pre ročný vstup do Albertiny vo Viedni (Freunde der 

Albertina „Jugendliche 12 Monate“ v hodnote 30 eur), oznámi to EURid písomne do 3 pracovných dní od 

oznámenia výhry.  



Darčekovým poukazom od Student Agency sa rozumie darčekový certifikát v príslušnej hodnote, ktorý 

možno použiť v súlade s podmienkami spoločnosti Student Agency 

(https://www.studentagency.cz/sluzby/darkovy-poukaz/). 

9. Slávnostné odovzdávanie cien a výstava  

EURid vynaloží primerané úsilie na usporiadanie slávnostného odovzdávania cien („Slávnostné 

odovzdávanie cien“) spolu s otvorením výstavy v Prahe, kde sa uskutoční verejné vyhlásenie rozhodnutia 

Poroty a udeľovanie cien. Pozvánky na slávnostné odovzdávanie cien budú zaslané oceneným Umelcom 

(a prípadne ďalším účastníkom alebo zúčastneným stranám Súťaže) e-mailom. 

Bude vystavených až desať (10) ocenených Umeleckých diel („Výstava“).  

Vybrané Umelecké diela budú vystavené v centre Prahy od 11. februára 2020 do 23. februára 2020. 

Umelecké diela vybrané na Výstavu nebudú ponúkané na predaj. 

Po skončení Výstavy („Koniec výstavy“) sa od Umelcov nebude očakávať, že si svoje Umelecké diela 

vyzdvihnú. Fyzické tlačené verzie Umeleckých diel budú vlastníctvom EURid. 

Výsledky Súťaže a obrázky vybraných Umeleckých diel budú zverejnené na webovej stránke 

www.eurid.eu/artcompetition a na webových stránkach zúčastnených škôl, ak o to po Slávnostnom 

odovzdávaní cien prejavia záujem. 

10. Dokumentácia 

Pripraví sa katalóg Výstavy, kde budú predstavené všetky ocenené Umelecké diela a uvedené 

zaregistrované Umelecké diela, ako aj školy, kde boli vytvorené. 

V prípade, že tlačenú dokumentáciu vytvorí EURid, dostane každý ocenený Umelec Súťaže a jeho škola 

zadarmo jeden prezentačný produkt. 

11. Autorské práva a fotografie 

Vstupom do Súťaže Umelec potvrdzuje, že vlastní všetky práva duševného vlastníctva na Umelecké dielo 

a že získal predchádzajúci písomný súhlas na použitie akéhokoľvek materiálu chráneného autorskými 

právami tretích strán nachádzajúceho sa v predloženom Umeleckom diele. 

Bez ovplyvnenia Podmienok EURid potvrdzuje, že autorské práva na Umelecké dielo vytvorené Umelcom 

zostávajú vo vlastníctve Umelca. Všetky otázky týkajúce sa autorských práv budú odovzdané Umelcovi. 

Vstupom do Súťaže však Umelec udeľuje EURid a akejkoľvek tretej strane nevýhradnú celosvetovú 

bezplatnú licenciu na používanie Umeleckého diela a jeho kópií na všetkých územiach na účely 

Slávnostného odovzdávania cien, Výstavy, reklamy a tlačených/online publikácií a na použitie akýmkoľvek 

iným spôsobom, ktorý EURid a daná tretia strana považujú za vhodné. 

Umelec umožní fotografovanie a reprodukciu Umeleckého diela zo strany EURid alebo akejkoľvek tretej 

strany na všetkých územiach.  

Pri každom použití obrázka Umeleckého diela EURid uvedie meno Umelca. Umelec súhlasí s tým, že EURid 

alebo akákoľvek tretia strana môžu zmeniť formát Umeleckého diela na účely Slávnostného odovzdávania 

cien, Výstavy, reklamy a tlačených/online publikácií a akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý EURid a daná 

tretia strana považujú za vhodné. 

12. Ochrana údajov 



EURid a jej dcérske spoločnosti spracovávajú prijaté osobné údaje v súlade s ich Zásadami ochrany 

osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na https://eurid.eu/en/other-infomation/privacy-policy/, a v súlade s 

platnými predpismi o ochrane údajov.  

Vyplnením prihlasovacieho formulára Umelec súhlasí s tým, aby EURid a jej dcérske spoločnosti 

zhromažďovali, uchovávali, spracúvali alebo inak využívali osobné údaje Umelca výhradne s cieľom 

spracovania prihlášky Umelca do Súťaže, propagácie a administratívy Súťaže a na účely Slávnostného 

odovzdávania cien, Výstavy a dokumentácie, ktorá môže byť vytvorená. Osobné údaje Umelca nebudú bez 

súhlasu Umelca odovzdávané tretím stranám, ktoré nie sú priamo zapojené do tejto Súťaže, ani inak 

spracovávané na alternatívne účely. 

Umelec má právo požiadať o prístup k svojim údajom alebo o ich opravu či odstránenie kontaktovaním 

EURid na adrese uvedenej na prvej stránke týchto Podmienok alebo na adrese www.eurid.eu. 

13. Povinnosti Umelcov 

Umelci znášajú všetky náklady spojené s vytvorením Umeleckého diela. EURid uhradí Umelcom primerané 

náklady na verejnú dopravu (len autobusom alebo vlakom) z bydliska oceneného Umelca v Českej 

republike alebo na Slovensku do Prahy s cieľom účasti na Slávnostnom odovzdávaní cien a Výstave do 

maximálnej výšky 1 000 Kč, ak Umelec predloží sprievodné potvrdenky a primeranú dokumentáciu . 

Vstupom do Súťaže a poskytnutím ďalších informácií spoločnosti EURid v súvislosti so Súťažou Umelec 

zaručuje, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé a presné a nie sú zavádzajúce alebo inak neúplné.  

14. Obmedzenie zodpovednosti 

Aj keď EURid pri manipulácii s Umeleckými dielami za všetkých okolností použije primeranú zručnosť a 

starostlivosť, môže dôjsť k poškodeniu tlačenej alebo elektronickej verzie Umeleckých diel. EURid nenesie 

žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, poškodenie alebo zničenie elektronickej alebo tlačenej verzie 

Umeleckých diel. 

EURid neprijíma žiadnu zodpovednosť za stratené, poškodené alebo oneskorené prihlášky alebo ceny, 
bez ohľadu na príčinu, a EURid ďalej nezaručuje, že systémy alebo e-mailová adresa použité Umelcami 
pre vstup do Súťaže budú vždy k dispozícii.  
 
EURid nezodpovedá za žiadne škody ani náklady, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so Súťažou, 
účasťou v nej alebo s cenami. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nevylučuje našu zodpovednosť za 
smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou v súvislosti so Súťažou alebo Výstavou. 
 

5. Riešenie sporov 

Táto Súťaž a Podmienky, ako aj všetky otázky, ktoré sa na ne vzťahujú, sa riadia belgickým právom a 

podliehajú výlučnej jurisdikcii belgických súdov. 

 


