Štatút súťaží pre základné školy: ELEKTROmatik, ELEsparks, ELEKTRONIKA hrou, LEGObot
(ďalej len „súťaž“)
1. Organizátor súťaže
Usporiadateľom súťaže je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47
Prešov, IČO: 00161829, zapísaná v Registri organizácií.
2. Zverejnenie pravidiel súťaže
Súťaže sa spravujú výlučne týmito pravidlami. Pravidlá súťaže sú k nahliadnutiu u organizátora
súťaže a zároveň na webe: https://zssutaze.spse-po.sk/
3. Podmienky účasti v súťaži
Stredná priemyselná škola v Prešove organizuje súťaže pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka v oblasti
aplikovanej elektroniky (Elektronika hrou), z anglického jazyka (ELEsparks), matematiky
(ELEKTROmatik) a robotiky (LEGObot). Jednotlivé súťaže budú pozostávať z niekoľkých
domácich kôl, z ktorých najlepšie tímy postupujú do finálového kola už v priestoroch SPŠE a
pod dozorom pedagógov SPŠE.
Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej školy vybraných ročníkov so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá vyslovila spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súhlas s
podmienkami súťaže a splnila ďalšie podmienky na účasť v súťaži, ktoré sú definované nižšie.
Účastník sa zapojí do súťaže tým, že sa zaregistruje do konkrétnej súťaže na webe:
https://zssutaze.spse-po.sk/registration/.
4. Trvanie súťaže
Predpokladané termíny súťaží: november 2021 - marec 2022. Finálové kolo súťaže Legobot sa
uskutoční pri priaznivých podmienkach v júni 2022. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v
prípade nepredvídaných skutočností (neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť
pravidlá a podmienky súťaže vrátane doby jej trvania, resp. súťaž ukončiť. O postupe bude
informovať všetkých súťažiacich prostredníctvom stránky https://zssutaze.spse-po.sk/ a na
webe www.spse-po.sk.
5. Vyhodnotenie súťaže
Po skončení súťaže v rámci finálového kola prebehne vyhodnotenie súťaže na základe vopred
stanovených kritérií resp. bodovania, ktoré sú opísané v pravidlách jednotlivých súťaží.
Organizátor si vyhradzuje v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie skrátiť trvanie
súťaže resp. upraviť jednotlivé kolá a ich trvanie.
6. Cena/ výhra:
Víťaz každej súťaže bude odmenený vecnou cenou a súťažiaci na popredných miestach získajú
za umiestnenie aj body pri prijímacích skúškach na Strednú priemyselnú školu
elektrotechnickú v Prešove, pričom konkrétny počet bodov bude uvedený v kritériách
prijímacieho konania pre príslušný školský rok.
7. Pravidlá súťaže
Jednotlivé súťaže prebiehajú v tímoch a obsahujú domáce kolá (úlohy sú riešené doma
a odovzdávané online cez webovú stránku súťaže) a zo školského kola (finálové kolo na pôde

školy, do ktorého sú pozvané najlepšie tímy v určitom počte). Pravidlá sú pre každú súťaž sú
osobitne definované na webovej stránke súťaží.
ELEsparks: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/elesparks/rules
ELEKTROmatik: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/elektromatik/rules
ELEKTRONIKA hrou: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/elektronika-hrou/rules
LEGObot: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/legobot/rules
Do súťaže je možné zapojiť sa vyplnením registračného formulára na webových stránkach
súťaže.
8. Určenie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
Výherca bude určený spomedzi súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže a zúčastnili
sa finálového kola, kde bolo určené výsledné poradie. Akékoľvek vymáhanie výhry súdnou
cestou je vopred vylúčené. Za výhru nie je možné nárokovať si finančnú náhradu. Výhru nie je
možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora súťaže alebo partnera alebo akejkoľvek
tretej osoby.
9. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram
Výhry budú odovzdané počas finálového kola súťaže a výsledky budú zverejnené na stránke
súťaže, pričom informácie o výsledkoch súťaže budú uverejnené aj na stránke www.spsepo.sk.
10. Zodpovednosť organizátora súťaže
Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s
neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
11. Osobné údaje
Vyplnením registračného formulára do súťaží pre základné školy, ktoré sú organizované SPŠE
v Prešove súhlasím s týmito pravidlami súťaže. Každý súťažiaci, ktorý bol zaregistrovaný dáva
organizátorovi súťaže súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom
realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.
Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením názvu tímu, názvu školy na internetovej
stránke organizátora a na Facebooku.
12. Osobitné a záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa
vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek,
bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá
uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá
tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v
rozpore s dobrými mravmi.

