PRAVIDLÁ PROJEKTU „MOJE POVSTANIE.SK“
1. Organizátorom projektu MOJE POVSTANIE.SK (ďalej len projekt) je spoločnosť MW Promotion, s. r.
o., Komenského 2375/36, 906 01 Zvolen, IČO 31 62 01 24, zapísaná v Obchodnom registri (ďalej len
„organizátor“).
2. MOJE POVSTANIE.SK je multimediálny projekt realizovaný pre mladých ľudí v súvislosti so 70.
výročím SNP s cieľom predstaviť im túto udalosť prostredníctvom príbehov individuálneho hrdinstva
obyčajných ľudí. Základom projektu je séria 6-tich krátkych filmov produkovaná v spolupráci s RTVS,
kde hlavných hrdinov príbehov stvárňujú známe osobnosti a hrdinovia dnešnej doby - Dominika
Cibulková, Celeste Buckingham, Tomi Kid Kovács, Lukáš Latiňák, Majk Spirit, Miro Šatan.
3. Projekt MOJE POVSTANIE.SK má 2 základné časti :
- Film MOJE POVSTANIE realizovaný v spolupráci s RTVS
- Výzva MOJE POVSTANIE.SK (ďalej len Výzva)
4. Výzva Moje Povstanie.sk je realizovaná pre širokú verejnosť s cieľom zaznamenať skutočné príbehy
zo Slovenského národného povstania vo forme napísaných alebo natočených príbehov.
5. Výzva Moje Povstanie.sk prebieha prostredníctvom internetovej stránky www.mojepovstanie.sk
a www.facebook.com/mojepovstanie.sk
6. Podmienky pre účasť v Projekte:
Do Výzvy sa môže zapojiť ktokoľvek kto splní nasledujúce podmienky:
a) vyplní na internetovej stránke www.mojepovstanie.sk registračný formulár kde uvedie meno
a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a poskytne svoj súhlas so spracovaním týchto údajov spôsobom a
v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách
b) zašle cez internetovú stránku www.mojepovstanie.sk napísaný príbeh, ktorého obsahom sú
udalosti zo Slovenského národného povstania
c) alebo zašle cez internetovú stránku www.mojepovstanie.sk sfilmovaný príbeh, ktorého obsahom sú
udalosti zo Slovenského národného povstania
7. Splnením podmienok účasti v projekte účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v Projekte,
s akceptovaním podmienok účasti v Projekte v plnom rozsahu.
8. Všeobecné ustanovenia:
Účastník svojou účasťou v Projekte :

a) vyhlasuje, že ním zaslaný príbeh – napísaný alebo sfilmovaný – vyhotovil sám
b) súhlasí, aby ním zaslaný príbeh – napísaný alebo sfilmovaný – bol zverejnený na webovej
stránke www.mojepovstanie.sk, aby ho akékoľvek osoby mohli z tejto stránky akoukoľvek
formou sťahovať, tento súhlas je časovo neobmedzený a je daný za účelom účasti v Projekte,
pričom tento súhlas dáva účastník Projektu bezplatne, a zároveň účasťou v Projekte súhlasí
s tým, že zverejnením, sťahovaním alebo poskytnutím ním zaslaného príbehu – napísaného
alebo sfilmovaného – mu nevznikajú žiadne finančné nároky na odmenu

c) vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré sú v ňom zaslanom príbehu – napísanom alebo sfilmovanom
– písomne, obrazovo alebo zvukovo zaznamenané, respektíve ich zákonní zástupcovia
výslovne súhlasili s vyhotovením ním zaslaného príbehu a jeho zverejnením na
www.mojepovstanie.sk, s jeho sťahovaním z tejto webovej stránky akýmikoľvek návštevníkmi,
pričom tento súhlas mu dali ako časovo neobmedzený, bezodplatný a za účelom účasti

v projekte a zároveň súhlasili s tým, že zverejnením, sťahovaním alebo poskytnutím zaslaného
príbehu – napísaného alebo sfilmovaného – im nevznikajú žiadne finančné nároky na
odmenu

d) vyhlasuje, že obsah ním zaslaného príbehu – napísaného alebo sfilmovaného – neporušuje
autorské práva a práva súvisiace s autorským právom prináležiace tretím osobám, v prípade,
ak si akákoľvek tretia osoba uplatní u organizátora Projektu akékoľvek nároky plynúce z titulu
autorstva, je účastník povinný tieto nároky bezodkladne trvale a účinne vysporiadať, zároveň
zodpovedá za všetky škody, ktoré by z titulu porušenia povinností účastníka vyplývajúcich
najmä z týchto podmienok a autorského práva vznikli organizátorovi Projektu .

e) vyhlasuje, že:
- je plnoletý
- nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a prehlásenia uvedené v pravidlách a spojené
s účasťou v Projekte robí za účastníka zákonný zástupca

f) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané účastníkom v súvislosti s Projektom sú
úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné
a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými
údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuj sa takúto škodu v plnom rozsahu hradiť
9. Organizátor projektu si vyhradzuje právo nezverejniť príbeh – napísaný alebo sfilmovaný ak
tematicky nesúvisí so Slovenským národným povstaním, je v rozpore s pravidlami, všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, morálnymi a spoločenskými
zásadami rešpektovanými v Slovenskej republike, ako aj pravidlami etiky alebo zverejnenie ktorého by
mohlo byť posúdené ako porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb.
10. Organizátor Projektu je oprávnený všetky príbehy – napísané alebo sfilmované - vyhotovené
účastníkom v rámci tohto projektu upraviť, spracovať, zmeniť a/alebo postúpiť právo na ich použitie
tretím osobám bez obmedzenia; je tiež oprávnený vyhotoviť z príbehu samostatné súborné dielo,
alebo ich použiť ako súčasť akéhokoľvek iného diela. Organizátor je oprávnený príbehy vrátane ich
častí sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu,
propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom.
11. Každý účastník dáva svojou registráciou organizátorovi a tretím stranám, ním povereným súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
predovšetkým týkajúcich sa tohto Projektu.
12. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek Projekt a pravidlá zmeniť alebo Projekt zrušiť.
13. Úplné pravidlá projektu sú k dispozícii na internetovej stránke www.mojepovstanie.sk
a organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy.
V Bratislave, dňa 23.8.2014

