Pravila in pogoji natečaja Grinijevo časnikovanje

1.

Organizacija in namen natečaja »Grinijevo časnikovanje«

Natečaj poteka pod organizacijo Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.
Glavni namen natečaja je osveščanje otrok na področju ekologije in ravnanja z odpadki.
2.

Sodelovanje

V natečaju lahko sodelujejo vsi učenci 2. in 3. razreda osnovnih šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin,
Lukovica in Moravče, ki bodo pripravili prispevke in naslovnico za časopis.
3.

Trajanje

Natečaj se prične 14. 1. 2019, zaključi pa se 15. 2. 2019. Zmagovalne naslovnice in prispevki bodo objavljeni v
časopisu in razglašeni 22. 3. 2019 na spletnem mestu www.grini.si. Podatke o zmagovalcih bodo prejele tudi
šole, katere nagrajenci obiskujejo in bodo otroke še dodatno obvestile o izteku natečaja. Učenci 2. in 3.
razredov osnovnih šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče bodo prejeli časopise,
zmagovalna šola pa pokal do 26.4.2019.
4.

Izbor najboljših izdelkov

Najboljši izdelki se bodo izbrali na naslednjih nivojih:
a)

Najboljša šola: šola, ki bo poslala najbolj kakovostne in številčne prispevke, bo prejela pokal.
Glasovanje bo potekalo po ključu: 80 % strokovna žirija (po formuli: kreativnost do 40 točk,
sporočilnost do 40 točk), 20 % število izdelkov (po formuli: število izdelkov šole/ število izdelkov šole,
ki je poslala največ izdelkov * 20 točk)
b) Najboljši prispevki: najboljši prispevki po mnenju strokovne žirije bodo objavljeni v časopisu.
c) Najboljša naslovnica: naslovnica učenca ali skupine, ki bo prejela največ glasov s strani strokovne žirije
in preko glasovanja na spletni strani www.grini.si, bo objavljena v tiskani obliki časopisa (razmerje 80
% strokovna žirija, 20 % glasovanje).
d) Kreativne naslovnice: vsaj 10 najbolj kreativnih in sporočilnih naslovnic po mnenju strokovne žirije bo
objavljenih v časopisu.
Strokovno žirijo sestavljajo 3 člani ustrezne stroke.

5. Potek
Otroci za sodelovanje v natečaju ustvarijo naslovnice in prispevke za časopis z vnaprej predvidenimi temami, ki
so vezane na okoljska vprašanja. Skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, razred in ime osnovne šole, ki jo
obiskujejo) prispevke pošljejo na naslov Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 12340
Domžale ali elektronski naslov grini@jkp-prodnik.si, do vključno 15. 02. 2019. Vse prejete naslovnice bodo za
namene izbora objavljene na spletni strani www.grini.si, kjer bo od 20. 2. do 10. 3. 2019 potekalo všečkanje. Po
tem datumu po žirija določila zmagovalce, ki bodo objavljeni 22. 3. 2019.

6.

Pravila

V natečaju lahko tekmujejo vsi otroci 2. in 3. razredov osnovnih šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin,
Lukovica in Moravče.
Če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki neresnični, si pridržuje pravico, da prijavo izloči,
to zavede v zapisnik in izbere drugega nagrajenca.
7.

Prevzem nagrad

Po razglasitvi najboljših izdelkov (22. 3. 2019) bodo izvodi časopisa za vsakega učenca razdeljeni šolam, ki bodo
časopise podelile učencem v posameznem razredu, najboljša šola pa bo prejela pokal (do 26. 4. 2019).
Časopisa ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti v denarju. Prejemniki časopisov ne morejo zoper
organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak, avtorske pravice
ipd).
Rezultati natečaja so dokončni – pritožbe niso možne.

8.

Zbiranje in uporaba podatkov

Podatki o mladoletnih osebah (ime, priimek, razred in ime osnovne šole, ki jo obiskujejo) in njihovih zakonitih
zastopnikov se zbirajo na posebnem zbirnem mestu in so dostopni samo organizatorju natečaja s člani komisije
ob ocenjevanju izdelkov. V primeru javne objave prispevkov na spletni strani www.prodnik.si in www.grini.si ter
v časopisu se lahko objavijo tudi ime, priimek, razred in šola otroka. Podatke se zbira v prisotnosti
izobraževalnega delavca oziroma z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Podatki se uporabijo izključno v namen
natečaja. Ustvarjena zbirka osebnih podatkov bo izbrisana najkasneje 1 mesec po koncu natečaja, če zakon ne
določa drugače. Ne glede na navedeno pa so podatki objavljeni na spletnih straneh www.grini.si in
www.prodnik.si objavljeni do preklica oziroma največ 5 let od objave.
S prijavo sodelujoči v natečaju oz. zanje izobraževalni delavec, starš ali skrbnik dovoljuje, da organizator za
izvedbo natečaja shranjuje njegove osebne podatke do izbrisa. Sodelujoči v natečaju ima pravico do vpogleda in
popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali na drug način zahteva trajno ali začasno
prenehanje uporabe podatkov – v času trajanja natečaja in po njegovem zaključku do izbrisa. Organizator bo
izbrisal podatke v 15 dneh od podane zahteve. Preklic obdelave podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave
podatkov pred preklicem. Organizator bo do izbrisa podatke hranil in varoval na primeren način tako, da ne bo
prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Šteje se, da je sodelujoči v natečaju oz. zanj izobraževalni delavec, starš ali skrbnik s poslanim izdelkom sprejel
pravila natečaja in zagotavlja, da poslani izdelek izpolnjuje vse pogoje in zahteve, navedene v teh pravilih, ter
se strinja oz. dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je pridobil za izvedbo natečaja, in javno objavo
izdelka, imena in priimka, razreda in šole, ki jo obiskuje, v okviru tiskane izdaje časopisa in na spletnih straneh
www.grini.si in www.prodnik.si ter po potrebi tudi v drugih medijih.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU
2016/679 - GDPR) Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

9.

Avtorske pravice

Sodelujoči, ki se udejstvujejo v natečaju in oddajo svoje podatke (v nadaljevanju »prispevek«), se njihov
prispevek obravnava kot avtorsko delo po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).
Sodelujoči avtorji nepreklicno dovoljujejo ekskluzivni prenos vseh materialnih avtorskih pravic na organizatorja
natečaja, za ves čas trajanja, brez teritorialnih omejitev za vsakokratno avtorsko delo, ki se izdela z
udejstvovanjem, še zlasti, vendar ne neomejeno s pravico reprodukcije, pravico dajanja na voljo javnosti,

pravico distribucije, pravico javnega prikazovanja, pravico predelave ter pravico prenosa pridobljenih
materialnih pravic na tretjo osebo. Avtor za svoje avtorsko delo od organizatorja ne bo zahteval plačila ali
odškodnine.
Organizator bo pri vseh reprodukcijah in distribucijah avtorskih del (prispevkov), upošteval moralne avtorske
pravice in kjer je to objektivno mogoče, navajal ime in priimek avtorja.
Sodelujoči v natečaju dovoljuje javno objavo svojega poslanega izdelka v okviru tiskane izdaje in na spletnih
straneh www.grini.si in www.prodnik.si in drugih medijih ter uporabiti izdelek v promocijske namene.
Organizator si pridržuje diskrecijsko pravico, da po svoji presoji in brez pojasnil odstrani neprimerne ali žaljive
prispevke, ki jih posredujejo sodelujoči v natečaju in tiste, ki kršijo avtorske ali sorodne pravice tretjih oseb.
Prijavljeni oziroma zanj njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev,
da do njega nima pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. Če se
ugotovi, da udeleženec ni avtor poslanega izdelka, se takšna prijava izloči iz natečaja
Sodelujoči, ki je poslal prispevek, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki
bi nastale zaradi poslanega neavtorskega prispevka, ter s tem polno odgovornosti za primer kakršnekoli škode,
odgovornosti, zahtevkov, postopkov, terjatev, stroškov in drugih obremenitev, ki bi ob takšni objavi nastale
organizatorju zaradi:
kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali katerih koli pravic, ki jih imajo tretje osebe na tem avtorskem
delu
zahtevkov tretjih oseb, ki so kakorkoli povezani z avtorskim delom.
V kolikor bo organizator zaznal zlorabo sistema prijavljanja, bo dotičnega sodelujočega izločil iz natečaja in
tehnično onemogočil nadaljnje sodelovanje, brez možnosti pritožbe. O zlorabi bodo po potrebi obveščeni tudi
pristojni organi.

10. 0stalo
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo natečaj korektno izpeljan, odgovornost
pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila,
logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove natečaj. O tem mora obvestiti udeležence. V
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi
z natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani
javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi natečaja v škodo
sodelujočih. Za natečaj v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot
smernice. Organizator bo o vseh spremembah natečaja obveščal udeležence z objavami na spletni straneh
natečaja.
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo akcije in natečaja rešuje organizator. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po
potrebi tudi druge udeležence. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov
grini@jkp-prodnik.si.

