1. Názov súťaže: „Futbal v meste“

2. Organizátor súťaže:
ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV
Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 42 168 970
IČ DPH: SK2022853723
Zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb
Realizačný tím: Sevent s.r.o., sídlo: Medená 15, 811 02 Bratislava, IČO: 46 465 316

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Začiatok súťaže: 21. marca 2022, koniec súťaže: 31. august 2022. Miestom konania súťaže je územie
Slovenskej republiky.

4. Základný princíp súťaže:
Súťaž Futbal v meste je určená pre futbalové kluby a školské zariadenia (ďalej aj ako „tím“), ktoré
majú mladých futbalistov alebo futbalistky do 11 rokov (narodení v roku 2011 a neskôr).
Tímy sa musia najskôr registrovať na webe www.futbalvmeste.sk, kde musia vyplniť registráciu
a zaslať tímovú fotografiu. Súčasťou registrácie je určenie preferovaného miesta semifinále. Po
registrácii budú tímy kontaktované a zaslané im detailné propozície turnaja. Tímy sa dostavia na
miesto semifinále, kde odohrajú semifinálový turnaj. Prvé dva tímy z každého semifinále a najlepšie 4
tímy z tretích miest postupujú do finále v Bratislave.

5. Webový portál určený pre súťaž a súhlas s podmienkami súťaže:
Organizátor zriadil webový portál www.futbalvmeste.sk, prostredníctvom ktorého je možné sa
prihlásiť do súťaže. Registráciou do súťaže prejavuje tím súhlas s pravidlami súťaže a zároveň
potvrdzuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený a zaväzuje sa tieto pravidlá riadne plniť a
dodržiavať.
Registráciou sa tím (futbalový klub alebo škola) zaväzuje, že riadne oboznámi všetkých účastníkov
súťaže, ktorí sa zúčastnia tejto súťaže v mene tímu, a ich zákonných zástupcov s týmito pravidlami.

6. Podmienky registrácie v súťaži:
Do súťaže sa môže registrovať
a) futbalový klub zapísaný v Registri právnických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo
školstva SR podľa § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorý má aspoň 8 hráčov do
11 rokov (deti narodené v roku 2010 a neskôr), alebo
b) škola alebo školské zariadenie podľa § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), ktorá má aspoň 8 hráčov do 11 rokov (deti narodené v roku 2010
a neskôr).
V rámci registrácie je potrebné uviesť názov tímu (futbalového klubu alebo školy) a kontaktnú osobu,
ktorou je tréner tímu (futbalového klubu) alebo zodpovedný učiteľ školy, spolu s ich kontaktnými
údajmi - email a telefón.

7. Priebeh súťaže:
Súťaž sa člení na dve časti a to na časť „Semifinále“ a časť „Finále“. V rámci „Semifinále“ sa odohrá 6
semifinálových turnajov v 6-tich najväčších mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra, Žilina, Banská
Bystrica, Prešov a Košice). V každom meste sa stretnú v skupinách a neskôr vo vyraďovacej časti
registrované tímy. Z každého semifinále postúpia dva najlepšie tímy do finále, rovnako ako najlepšie
4 tímy z tretích miest. V rámci „Finále“ sa stretne 16 tímov, ktoré budú hrať podobne ako v semifinále
spôsobom „každý s každým“ a následne najlepšie tímy postúpia do vyraďovacej časti a finále.
7.1 „Semifinále“
„Semifinále“ sa zúčastnia registrované tímy, ktoré sa registrovali na turnaj na webe
www.futbalvmeste.sk. Konkrétny počet tímov a systém turnaja bude upravený na základe
registrovaných tímov. V „Semifinále“ sa bude hrať na futbalovom ihrisku o rozmeroch
18x13,5 metrov s umelou trávou. Hrať budú môcť iba hráči, ktorí sú súčasťou futbalového
klubu alebo žiakmi školy do 11 rokov (deti narodené v roku 2011 a neskôr). Každý tím bude
môcť nominovať najviac 9 hráčov (deti narodené v roku 2011 a neskôr). Každý zápas sa bude
hrať systémom 3 na 3 a tímy budú hrať v skupinách každý s každým, úspešné tímy zo skupín
sa stretnú vo vyraďovacej časti a tie najlepšie vo finále. Bližšie pravidlá budú zverejnené
aspoň dva týždne pred plánovaným termínom každého „Semifinále“.
Termíny a miesta semifinále:
30.4.2022: BRATISLAVA (OC EUROVEA)
7.5.2022: PREŠOV (NÁMESTIE LEGIONÁROV, DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO)
28.5.2022: NITRA (SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE (DIVADLO ANDREJA BAGARA)
4.6.2022: KOŠICE (OC AUPARK)
11.6.2022: ŽILINA (HLINKOVO NÁMESTIE)
18.6.2022: BANSKÁ BYSTRICA (OC TERMINAL)

7.3 „Finále“:
„Finále“ sa zúčastní najviac 16 tímov, ktoré postúpili zo „Semifinále“, a uskutoční sa počas
augusta v Bratislave. O presnom dátume a mieste konania „Finále“ budú tímy včas
informované (spravidla aspoň dva týždne vopred). Vo „Finále“ sa bude hrať na futbalovom
ihrisku o rozmeroch 18x13,5 metrov s umelou trávou. Hrať budú môcť iba hráči, ktorí sú
súčasťou futbalového klubu alebo žiakmi školy do 11 rokov (deti narodené v roku 2011
a neskôr). Každý tím bude môcť nominovať najviac 9 hráčov (deti narodené v roku 2011
a neskôr). Každý zápas sa bude hrať systémom 3 na 3 a tímy budú hrať v skupinách každý
s každým, úspešné tímy zo skupín sa stretnú vo vyraďovacej časti a tie najlepšie vo finále.
Bližšie pravidlá budú zverejnené aspoň dva týždne pred plánovaným termínom „Finále“.

8. Vyhotovenie obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok:
Registrovaný tím svojou registráciou a nahratím fotografie na webovom portáli súťaže dáva
organizátorovi dobrovoľný súhlas so zverejnením fotografie na webovej stránke
www.futbalvmeste.sk a ich zverejnením aj na sociálnych sieťach organizátora (najmä Facebook a
Instagram) a webových stránkach, ktoré propagujú súťaž, bez nároku na odmenu a zaväzuje sa
poskytnúť súčinnosť organizátorovi pri propagovaní súťaže najmä poskytnutím interview.
Registrovaný tím zodpovedá za to, že jeho hráči alebo ich zákonní zástupcovia dali súhlas na
vyhotovenie obrazového alebo zvukovo-obrazového alebo zvukového záznamu z priebehu súťaže pre
účely propagovania súťaže.

Registráciou v súťaži dáva registrovaný tím organizátorovi súťaže súhlas s použitím videí, obrazových
alebo zvukovo-obrazových alebo zvukových záznamov pre propagáciu ďalších ročníkov súťaže,
konkrétne na dva roky od registrácie v súťaži.
Účastníci súťaže sa v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným
vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníkov (výhercov),
resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercoch na účely prezentácie súťaže a propagácie
organizátora a spoluorganizátora súťaže a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom
alebo spoluorganizátorom po dobu dvoch rokov o prevzatia výhry.
Účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže súhlas v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových
snímok alebo zvukovo-obrazových alebo zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby,
zaobstaraných organizátorom v súvislosti so súťažou, pre komerčné účely a na propagovanie súťaže
obvyklým spôsobom za dodržania oprávnených záujmov účastníka. Účastník súťaže udeľuje
organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže
ho kedykoľvek odvolať.

9. Porušenie pravidiel a vylúčenie zo súťaže:
Organizátor je oprávnený vylúčiť tím, ktorý porušuje pravidlá súťaže tým, že:
a) sa prihlási do súťaže duplicitne pod rôznymi identifikačnými údajmi,
b) uvedie pri registrovaní nepravdivé informácie,
c) neudelí organizátorovi súhlas so zhotovením fotografií pre potreby organizátora, súhlas na
rozhovor alebo na zhotovenie zvukovo-obrazového záznamu pre potreby organizátora a na účely
realizácie súťaže a jej propagácie,
d) neudelí organizátorovi súťaže súhlas so zhotovením, uverejnením a šírením redakčných
materiálov, najmä, ale nie výlučne, fotografií s jeho podobizňou, zvukovo-obrazových záznamov
zhotovených zo súťaže, prípadne aj v ďalších printových a elektronických médiách, ktoré vydáva a
spravuje organizátor,
e) napriek udelenému súhlasu bez vážneho dôvodu odmietne realizáciu niektorých z vyššie
uvedených spôsobov zhotovenia fotografických a zvukovo-obrazových záznamov na účely
dokumentácie súťaže a pre publicistické a propagačné potreby súťaže,
f) porušuje iným spôsobom súťažné pravidlá.
Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť hlasovania a vylúčiť súťažiace v prípade
viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania
prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade súťažiacich, ktorý
v priebehu jedného dňa získajú viac ako 240 (slovom dvestoštyridsať) hlasov za jedno video.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže aj bez uvedenia dôvodu.

10. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:
Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a realizačného tímu a ich blízke osoby
v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

11. Ochrana osobných údajov:

Registráciou v súťaži sa tím (futbalový klub alebo škola) a jeho hráči dobrovoľne zapájajú do súťaže a
týmto momentom dobrovoľne vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu
uvedenom v týchto pravidlách.
Osobné údaje spracúva organizátor súťaže na základe zmluvného základu, t.j. na základe tej
skutočnosti, že tím (futbalový klub alebo škola) má záujem zúčastniť sa súťaže a za týmto účelom
sa dobrovoľne spolu so svojimi hráčmi registruje do súťaže a vyjadrí súhlas s pravidlami súťaže.
Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje uvedené na
webovom portáli súťaže alebo v priebehu súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo,
trvalý pobyt, dátum narodenia, pseudonym (nick), môžu byť použité a uchovávané za účelom
prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry, zverejnenie údajov pre
účely verejného prezentovania výhercov), a to po dobu trvania súťaže a najdlhšie na dva roky po
ukončení súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb, najmä
prostredníctvom reklamných agentúr, ktoré pre organizátora zabezpečujú súťaž.
Súťažiaci môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov, v prípade
odvolania súhlasu do momentu vyhodnotenia súťaže účastník stráca postavenie súťažiaceho a aj
možnosť vyhrať v súťaži. Odvolanie súhlasu po nadobudnutí výhry nemá vplyv na zverejnenie
poskytnutých údajov o výhercovi ani po takomto odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých pred odvolaním tohto súhlasu. Účastník
súťaže môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek na emailovej adrese :
info@futbalvmeste.sk alebo písomne na adrese organizátora.
Účastník súťaže môže požadovať od organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa priamo
jeho, môže žiadať opravu osobných údajov, môže žiadať vymazanie osobných údajov alebo môže
žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade, že účastník súťaže je presvedčený, že
organizátor spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom tak má právo podať návrh na začatie
konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Orgánom dozoru je pre oblasť ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, na ktorý sa môže obrátiť každý účastník súťaže vo veciach ochrany osobných
údajov.

12. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov
kedykoľvek pred a aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.
Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na
webovom portáli súťaže. V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže
uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch je záväzné znenie pravidiel
uverejnených na webovom portáli súťaže.

13. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na webovom portáli súťaže počas trvania súťaže. Pravidlá
budú z webového sídla súťaže odstránené najneskôr do desiatich dní od ukončenia súťaže. Pravidlá
súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

14. Ceny a výhra:

SEMIFINÁLE: Družstvá na prvých troch miestach získajú:

-

1. tím turnaja: pohár, športové vybavenie v hodnote 300 eur, vecné ceny od
partnerov, futbalové kartičky
2. tím turnaja: pohár, športové vybavenie v hodnote 200 eur, vecné ceny od
partnerov, futbalové kartičky
3. tím turnaja: : pohár, športové vybavenie v hodnote 200 eur, vecné ceny od
partnerov, futbalové kartičky

FINÁLE: Družstvá na prvých troch miestach získajú:

-

1. tím turnaja: pohár, medaily, športové vybavenie v hodnote 5.000 eur, vecné ceny
od partnerov
2. tím turnaja: pohár, medaily, športové vybavenie v hodnote 2.000 eur, vecné ceny
od partnerov
3. tím turnaja: : pohár, medaily, športové vybavenie v hodnote 1.000 eur, vecné ceny
od partnerov

15. Daňová povinnosť:
Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z
príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry
aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri
zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu
350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a
odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu
nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že
nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení
organizátor.

16. Zodpovednosť za škodu:
Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s účasťou v súťaži,
nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo
zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení,
za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje
priamo sám.

17. Všeobecné ustanovenie:
Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž, respektíve športové podujatie, a v zmysle § 4 ods.
5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách sa nepovažuje za hazardnú hru.

