Pravidlá súťaže Speak Up!
1. Hlavným organizátorom súťaže Speak Up! (ďalej len „súťaž“) je Euroatlantické
centrum (ďalej len “EAC” alebo “organizátor”), sídlo: Kuzmányho 3, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika. Webová stránka: www.eac.sk.
2. Oficiálnou webovou stránkou súťaže je www.dajnato.eac.sk.
3. Súťaž finančne podporuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Za obsahovú stránku súťaže zodpovedá výlučne organizátor.
4. Účastníkom súťaže môže byť každý študent strednej školy v Slovenskej
republike vo veku 17 - 19 rokov.
5. Súťaž je určená pre stredné školy.
6. Počas registrácie eseje každá osoba vyplní názov školy, ktorú navštevuje,
e-mail a telefónne číslo na komunikáciu s organizátorom (zaslanie výsledkov
a iných informácií, atď.), meno a priezvisko, ako aj dátum narodenia na
overenie vekovej hranice.
7. Súťaž sa uskutoční v Slovenskej republike podľa nasledovného časového
harmonogramu:
a. do 15.10.2022* – registrácia stredných škôl
b. od 20.10.2022 do 4.11.2022* – realizácia série prednášok na
vybraných stredných školách
c. od 20.10.2022 do 11.11.2022* – odovzdanie eseje a jej zaslanie
organizátorovi prostredníctvom formuláru do 7 dní od uskutočnenia
prednášky. Eseje zaslané po tomto dátume nebudú organizátorom
akceptované.
d. 24.11.2022* – prednáška, workshop a diskusia na pôde Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici.
e. 25.11.2022* – prednáška, workshop a simulované zasadnutie pôde
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
*organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram
súťaže

8. Podujatie bude pozostávať z dvoch kôl a bude hodnotené nasledovne:
a. prvé kolo bude tvorené sériou prednášok s odborníkmi z viacerých
oblastí na prioritné témy Európskej únie, ktoré vzišli z Konferencie o
budúcnosti Európy. Cieľom každej prednášky bude vzbudiť záujem u
študentov o tieto témy a aktívne ich zapojiť do diskusie. Po skončení
každej prednášky dostanú študenti za úlohu vypracovať názorovú esej
na vopred stanovenú tému. Účastníci organizátorovi zašlú vypracovanú
esej do 7 dní od ukončenia prednášky na škole.
b. druhé kolo bude pozostávať z prednášok, workshopov a simulovaného
zasadnutia, ktoré sa uskutočnia na pôde Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Účastníkmi budú autori najzaujímavejších esejí, ktorí
budú vybraní porotou zloženou zo zástupcov Euroatlantického centra.
Úlohou účastníkov bude prezentovať svoje názory, spoločne o nich
diskutovať a hľadať konsenzus.
9. Žiaden účastník sa nemôže registrovať viackrát. Údaje uvedené v registrácii
musia byť pravdivé. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníka,
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 jednotlivcami budú využité e-mailové adresy, príp. profil na
sociálnej sieti Facebook a telefónne číslo uvedené pri registrácii eseje.
12. Organizátor hradí účastníkom nasledujúce výdavky:
a. dopravu na záverečné podujatie v Banskej Bystrici a to vo forme
náhrady dopravy (autobus, vlak, atď. vrátane miestnej dopravy) po
predložení cestovných lístkov organizátorovi a v rozumnej cenovej
relácii,*
b. ubytovanie v Banskej Bystrici,*
c. obed a občerstvenie počas záverečného podujatia v Banskej Bystrici,*
*organizátor si vyhradzuje právo zmeniť sumu náhrady výdavkov počas
priebehu súťaže

13. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram súťaže, ako aj pravidiel z
relevantných dôvodov.

