
pRAu D LÁ c ELosLoVE N sKEJ súŤnžr,, NAJ LE pšn pnorlpnocovÁ NÁsTEN KA"

clELE súŤnžr:
pósobiť na vyfuáranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej
prevencie, predisť uživaniu návykoqých látok alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku,
obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam
zdravia na telesnom a duševlom vývoji detí a mládeže,
aby sa cielbvá skupina správala zodpovednejšie a zdravšie.

PRAVIDLÁ A PoDMlENKy SÚŤnŽrl
1. Do súťaže sa móžu zapojiť všetky siedme ročniky základných škól v Slovenskej republike.
2. Nástenka musí byť vytvorená žiakmi azameranána protidrogovú problematiku.
3. Na tvorbu protidrogovej nástenky móžu byť použité alebo vyrobené predmety z papiera, plastu, vlny, drótu, dreva

alebo textilu. Rozmer nástenky musí byť váčší ako 110 x70 cm. Z nástenky móžu vystupovať nápisy, predmety
alebo ilustrácie aj do tretieho rozmeru. Vytvorená nástenka musí byt'pripevnená, resp. zavesená na stene.

4. Vývorenú nástenku s protidrogovou tematikou odfotograíuje pedagóg a zašle na najnastenka.sutaz@uvzsr.sk
Vytvorená nástenka musi byť odfotografovaná celá a bez žiakov, ktoríju tvorili, resp. bez iných osób.

5, V odoslanom e-maile musia byť nasledovné informácie: názov školy, adresa školy, kraj, webová stránka školy,
telefonický a e-mailový kontakt na pedagóga, ktor,ý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi, názov, resp.
pomenovanie fotografie, do prilohy e-mailu priložte fotografiu vo formáte .jpg, alebo .gif.

6. Termín vyhlásenia súťaže je 8. novembra 2016.
7. Termin uzávierky súťaže je 6. decembra 2016. Do súťaže budú zaradené všetky íotografie doručené resp.

odoslané e-mailom do dátumu uzávierky (s najneskorším dátumom 6.12,2016),
8. Vyhodnotenie násteniek zabezpeči odborná komisia, korú zostavi organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami

sú: nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spósob stvámenia témy,
9. UČasťou v súťaži autori ako dotknuté osoby v zmysle § 11 zákona č, 12212013 Z,z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplneni niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") udel'ujú organizátorovi
súťaŽe ako prevádzkovatelovi súhlas so spracovanim všetkých osobných údajov poskytnutých na základe týchto
pravidielsúťaže, a to na účel realizácie súťaže, jejvyhodnotenia a komunikácie. V súlade s § 12 zákonač.40l1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 1't a nasl. zákona o ochrane osobných údajov
súťažiaci dávajú organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie obrazových snimok, fotografii, obrazových
a zvukových záznamov, týkajúcich sa ich osoby alebo ich prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti so
súťaŽou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných

l materiáloch organizátora a v budove organizátora a na účely súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo publikovať

, jednotlivé fotograíie za účelom propagácie podujatia bez nároku autorov na honorár. Súťažiaci berú na vedomie,
že poskytnutie osobných údajov je dobrovol'né, aže súhlas na ich spracovanie móžu kedykolVek odvolať, ato
pís_omne doporučeným listom adresovaným organizátorovi súťaže, Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných

t *tdljov pred ukončenim súťaže má za následok vyradenie diela zo súťaže. Za rovnakých po{mienok móžur _,.],, , ,
súťažiaci odvolať súhlas s použitim prejavov osobnej povahy.
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RAMel účrtovr; DoTÁe lĚ NA poDpoRU pRoTlDROGovÝcH AKTlvíT pRE ROK 2016

J 11. S prípadnými otázkami ohťadom pravidiel a priebehu je možnábbrátiť sa na

. Mgr. Paulína Kadličeková, Odbor
Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 1 52,826 45 r* ''' nainastenka.sutaz@uvz§Lsk 02]4928*i}.r* el
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