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Súťažný poriadok 

 

Tento súťažný poriadok spracovalo Informačné centrum EUROPE DIRECT Trebišov a bude sa ním 

riadiť internetová súťaž (ďalej len „súťaž“) s názvom „Šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie 

v Európe“.  

Po troch, z nášho pohľadu úspešných ročníkoch tejto súťaže, naše IC ED pripravilo a vyhlasuje jej 

štvrtý ročník.  

 

1. Kto sa môže súťaže zúčastniť 

- ktorýkoľvek mladý človek nad 15 rokov, ktorý je žiakom ktorejkoľvek školy v SR 

- do súťaže bude zaradený každý žiak, ktorý sa prihlási v súlade s bodom 3 tohto súťažného 

poriadku 

2. Trvanie súťaže 

Vyhlásenie súťaže: 05.09.2017       

1. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 08.09.2017 

Termín na zaslanie riešenia: do 01.10.2017 

2. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 18.09.2017  

Termín na zaslanie riešenia: do 01.10.2017 

3. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 02.10.2017 

Termín na zaslanie riešenia: do 15.10.2017 

4. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 16.10.2017 

Termín na zaslanie riešenia: do 29.10.2017 

5. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 30.10.2017 

Termín na zaslanie riešenia: do 12.11.2017 

6. Kolo:  zverejnenie súťažnej otázky:  do 13.11.2017 

Termín na zaslanie riešenia: do 20.11.2017 

 

3. Spôsob prihlásenia do súťaže 

Výhradne elektronicky. Postup: 

a. Registrácia je prvým krokom k prihláseniu do súťaže. Pri registrácii vyplňte prosím všetky 

povinné údaje označené hviezdičkou. Registrujete sa iba raz. 

b. K súťažným materiálom i otázkam sa dostanete tak, že sa prihlásite, zadaním vašej e-mailovej 

adresy a hesla, použitých pri registrácii. 

 

 



c. Úspešným prihlásením sa dostanete k prvému kolu súťaže. Po vyplnení a zaslaní vami zadanej 

odpovede a anketovej otázky, bude pre vás prvé kolo ukončené.  

d. Identický postup použite i pri ďalších kolách súťaže.  

 

4. Spôsob zverejňovania základných dokumentov o súťaži 

Na web stránke Informačného centra EUROPE DIRECT Trebišov www.rpic.eu , alebo priamo 

zadaním linku súťaže: www.rpic.eu/sutaz 

5. Spôsob zverejňovania súťažných otázok 

Detto ako bod 4 podľa harmonogramu podľa bodu 2 tohto Súťažného poriadku. 

6. Spôsob zasielania odpovedí na súťažné otázky 

Výhradne elektronicky vo formulároch, ktoré sú súčasťou zadania jednotlivých otázok. 

Správne znenia odpovedí na jednotlivé otázky sa dozviete 04.12.2017 na našej webovej stránke a to 

kliknutím na banner o súťaži. 

 

7. Témy súťažných otázok 

1. Rímske zmluvy 

2. Šport 

3. Kultúra  

4. Architektúra  

5. Veda a vzdelávanie 

6. Zopár dátumov 

 

8. Spôsob vyhodnotenia súťaže 

Termín vyhodnotenia súťaže: 04.12.2017 

Oznámenie výsledkov: do 04.12.2017 

Postup hodnotenia: 

1. Odpoveď v každom súťažnom kole obsahuje i vyplnenú tabuľku s názvom „anketa“ a udanie 

trvania času, ktorý súťažiaci potreboval na spracovanie každého kola. Ak tieto údaje nebudú 

vyplnené, nebude súťažiaci v príslušnom kole zaradený do hodnotenia. Potrebný čas na 

štúdium a spracovanie otázky ani anketa iným spôsobom ako je spomenuté vyššie neovplyvnia 

hodnotenie – ide iba o prieskum a štatistické hodnotenie pre vyhlasovateľa súťaže. 

2. Pridelenie bodov za súťažné otázky  

3. Zostavenie poradia súťažiacich podľa výsledkov 

4. V prípade rovnosti bodov budú pre zostavenie poradia použité postupne nasledovné kritériá: 

a. Poradie zaslania odpovede na príslušnú otázku 

b. Poradie prihlásenia sa do súťaže 

http://www.rpic.eu/
http://www.rpic.eu/sutaz


Znamená to, že ten, ktorý zašle odpoveď skôr, získa lepšie poradie v prípade dvoch alebo 

viacerých súťažiacich s rovnakým počtom bodov. Kritérium pod písmenom b) je doplnkovým pre 

prípad, že nebude jednoznačne možné rozhodnúť podľa bodu a). 

9. Ceny  

1. miesto:  dotykový telefón v min. hodnote 120 € 

2. miesto:  tablet v min. hodnote 80 €  

3. miesto:  čítačka v min. hodnote 50 € 

4. až 10. miesto:  USB kľúč, 8 GB + pero  

11. až 20. miesto:  stolová hra alebo pexeso + pero 

 

Škola s najvyšším počtom súťažiacich získa multifunkčné zariadenie v minimálnej hodnote 80 €.  

 

Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu zadaného pri registrácii.  

Ceny na 1. až 3. mieste si prevezmú súťažiaci osobne v čase a na mieste podľa dohody – potrebné je 

predložiť potvrdenie o návšteve školy. 4. až 20. cena -  budú zaslané prostredníctvom pošty, po 

vzájomnej dohode si ich však súťažiaci môžu prevziať v sídle nášho Centra. 

Zaväzujeme sa neposkytnúť vaše údaje tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo na zverejnenie 
mien výhercov a víťaznej školy.   
 
Upozorňujeme, že jedna osoba môže získať iba jednu cenu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, 05.09.2017 


