
 

  

 

 

 

Pravidlá súťaže Daj NATO! 
 

1. Hlavným organizátorom súťaže Daj NATO! (ďalej len „súťaž“) je Euroatlantické centrum (ďalej len 
“EAC” alebo “organizátor”), sídlo: Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica., Slovenská republika. 
Oficiálna webová stránka organizátora – www.eac.sk. 
 

2. Oficiálnou stránkou súťaže je www.dajnato.eac.sk.  
 

3. Súťaž finančne podporuje NATO - Sekcia verejnej diplomacie. Za obsahovú stránku súťaže 
zodpovedá výlučne organizátor. 
 

4. Účastníkom súťaže môže byť každý žiak 3. a 4. ročníka strednej školy v Slovenskej republike, 
prípadne 4. a 5. ročníka bilingválneho gymnázia alebo 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií.    
 

5. Súťaž je určená pre dvojčlenné tímy. Pre účasť v súťaži je potrebné sa zaregistrovať na adrese:  
https://form.jotformeu.com/EuroAtlanticCenter/dajnatoregistracia. 
Počas registrácie každý tím vyplní názov školy, ktorú navštevuje, zvolí si meno tímu, pod ktorým 
bude figurovať počas celej doby trvania súťaže, e-mail na komunikáciu s organizátorom (zaslanie 
výsledkov a iných informácií, atď.), meno a priezvisko členov tímu, ako aj dátum narodenia na 
overenie vekovej hranice. 

 
6. Súťaž sa uskutoční v Slovenskej republike podľa nasledovného časového harmonogramu:  

a. do 30.9.2018 - registrácia účastníkov cez registračný formulár na adrese: 
https://form.jotformeu.com/EuroAtlanticCenter/dajnatoregistraciaucastnikov 

b. do 7.10. 2018 - vyplnenie testu na adrese:                                                 
     https://form.jotformeu.com/EuroAtlanticCenter/dajnato1kolo 

c. 9.10. 2018 - zverejnenie výsledkov spolu s témou eseje 2. kola pre postupujúce tímy 
d. do 21.10. 2018 - spracovanie témy eseje a jej zaslanie organizátorovi 
e. 29.10.2018 - simulácia na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
f. počas novembra sa uskutočnia exkurzie do Prahy a Bratislavy pre najúspešnejšie tímy, 

presný dátum bude uverejnený neskôr. 
 

7. Súťažná časť bude pozostávať z troch kôl a bude hodnotená nasledovne:   
a. 1. kolo bude zložené z testových otázok (otvorené aj zatvorené), ktoré účastníci vyplnia na 

stránke organizátora. Testové otázky budú priamo nadväzovať a vychádzať z videí a 
článkov, ktoré budú zverejňované na stránke organizátora. Za vyplnenie testových otázok 
môže každý tím získať 45 bodov, pričom na postup do druhého kola je potrebné získať 
aspoň 35 bodov. 

b. 2. kolo bude pozostávať z eseje, ktorú účastníci pošlú na emailovú adresu organizátora 
(dajnato@eac.sk). Téma eseje bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená na  
internetovej stránke súťaže (www.dajnato.eac.sk), pričom jej cieľom je ukázať 
argumentačné schopnosti účastníkov. Tému eseje budú mať účastníci za úlohu spracovať 
z dvoch pohľadov - jeden účastník odargumentuje stanovisko za/klady a druhý účastník 
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argumenty proti/zápory. 20 argumentačne a faktograficky najprepracovanejších esejí 
postupuje do tretieho kola. 

c. 3. kolo súťaže bude simulácia, v ktorej účastníci budú mať za úlohu naživo argumentovať 
a vyjadrovať sa k problematike NATO - tí najaktívnejší vyhrávajú hlavnú cenu, ktorú 
predstavuje dvojdňový výlet do Prahy 

 
8. Každý tím si má právo pri registrácii zvoliť náhradníka, ktorý v prípade potreby nahradí 

akéhokoľvek člena tímu. Len dvaja členovia tímu sa však môžu zúčastniť finále. Členovia tímu 
musia navštevovať rovnakú školu, nemusia byť z rovnakej triedy.  

 

9. Žiaden účastník sa nemôže registrovať viackrát. Údaje uvedené v registrácii musia byť pravdivé. 
Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať tím, ktorý uvedie nepravdivé informácie alebo sa 
registruje viackrát.  

 
10. Organizátor sa zaväzuje k ochrane osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”). Údaje nebudú poskytované tretím 
osobám.  

 
11. Komunikácia medzi organizátorom a účastníkmi bude prebiehať prostredníctvom webovej 

stránky súťaže (www.dajnato.eac.sk). Na komunikáciu s jednotlivými tímami budú využité e-
mailové adresy uvedené pri registrácii. 
 

12. Organizátor hradí účastníkom nasledujúce výdavky: 
a. dopravu na simuláciu a výlety (do Bratislavy, príp. do Prahy) a to vo forme náhrady 

spiatočných leteniek alebo ostatnej dopravy (mikrobus, letenky, vlak, atď.), vrátane 
miestnej dopravy po predložení cestovných lístkov organizátorovi, 

b. ubytovanie v Banskej Bystrici  a počas výletu v Prahe  
c. obed a občerstvenie počas simulácie v Banskej Bystrici 
d. príspevok na stravu počas výletu v Prahe.   

 
13. Víťazné tímy nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej 

alebo inej kompenzácie. Účastníci súťaže berú na vedomie, že výhry nie je možné podľa platnej 
právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 
 

14. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram súťaže, ako aj pravidlá z relevantných 
dôvodov. O všetkých zmenách budú súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu uvedeného v 
registračnom formulári.  

 

V Banskej Bystrici 03.09.2018 
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