Medzinárodná detská spevácka súťaž pre začínajúcich spevákov

Pravidlá a podmienky účasti v súťaži

SANREMO JUNIOR SLOVAKIA
2018- 2019
(ďalej len „podmienky“)

I.

O Festivale

1. Festival Sanremo Junior (ďalej len „súťaž“) patrí medzi najprestížnejšie medzinárodné
detské súťaže pre sólových spevákov a speváčky (pop, rock, džez, folk, vážna hudba) vo
veku od šiestich do pätnástich rokov. Od roku 2016 sa Sanrema Junior účastní i Česká
republika, ktorú tohto roku v máji reprezentovala jedenásťročná Kristýna Petráková.
V roku 2017 Českú republiku reprezentovala Nela Duchačová (11 rokov) a Slovenskú
republiku Adriana Habrdová (13 rokov), v roku 2018 Českú republiku reprezentovala
Sofie Fiurášková (14 let) a Slovenskú republiku Margaréta Ondrejková (14 let)
2. V roku 2019 budú za Českú republiku a za Slovensko súťažiť dvaja finalisti,
ktorí vystúpia s vybranou piesňou v sprievode tridsaťdeväťčlenného živého
orchestra. Finálové kolo súťažiacich z Českej republiky i zo Slovenska prebehne
na spoločnom koncerte. Bližšie podmienky pre súťažiacich zo Slovenska budú
vyhlásené na webových stránkach www.sanremojunior.sk. Víťazi jednotlivých
súťaží sa potom stretnú so spevákmi z ďalších krajín v Grand finále
v svetoznámom divadle Ariston v talianskom meste Sanremo.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť sólisti – speváci a speváčky vo veku od šiestich
do pätnástich rokov. Pre súťažiaceho je rozhodujúci dátum narodenia k 31.
12. 2019, pričom súťažiaci k tomuto dňu nesmie prekročiť hranicu
pätnástich rokov veku. Súťaže sa teda môžu zúčastniť súťažiaci narodení
v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013. Súťažiaci musia byť občanmi
Slovenskej republiky.
4. Usporiadateľom súťaže Sanremo Junior je spoločnosť Kismet S.r.l., Via Roma
166, 18038 Sanremo, Taliansko (ďalej len „Kismet“), celosvetovo známa vďaka
festivalu GEF – The World Festival of Creativity in Schools. Spoločnosť Kismet
kladie dôraz na šírenie hudby a spevu medzi mladými ľuďmi a snaží sa im dať
možnosť zažiť hudobnú tvorbu s profesionálmi v medzinárodnom a multietnickom
prostredí. V budúcom roku 2018 organizuje už deviaty ročník tejto medzinárodnej
súťaže pre sólistov.
5. Usporiadatelia za Českú republiku a Slovensko sú spoločnosti:
a) Moonlight Production, spol. s r. o., so sídlom na adrese Biskupský dvůr
2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 039 24 068, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 239973
b) Bon Art Music, SE, so sídlom na adrese Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1,
IČO: 282 53 485, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe
pod sp. zn. H 32.
(spoločne ďalej len „usporiadatelia“)

II. Počet a rozdelenie jednotlivých kôl súťaže
1. Súťaž sa skladá zo troch kôl: základné kolo, výberové kolo a finálové kolo.
2. Sólisti budú mať šancu v jednotlivých kolách zabojovať o účasť vo finále, ktoré sa
uskutoční v sprievode Bon Art Pops Orchestra v Prahe v divadle Hybernia
20.2.2019.

III. Prihlásenie do súťaže
1. Súťažiaci je povinný vyplniť registráciu do súťaže a ďalej zaistiť všetky
náležitosti uvedené na webových stránkach a v týchto pravidlách a podmienkach
súťaže, t. j.:
a) riadne vyplniť registráciu do súťaže a potom, v prípade postupu
súťažiaceho do výberového kola, priniesť pred konaním výberového
kola riadne vyplnenú prihlášku/ súhlas zákonného zástupcu (všetko
k dispozícii na webových stránkach súťaže www.sanremojunior.sk). Túto
riadne vyplnenú prihlášku/ súhlas zákonného zástupcu postačí priniesť so
sebou v deň konania výberového kola na miesto konania.
b) jednu súťažnú pieseň naspievanú súťažiacim pre základné a výberové
kolo (súčasť elektronickej registrácie do súťaže), ktorá musí spĺňať tieto
podmienky:
• je nahraná v zvukovom formáte MP3 alebo WMA,
• je zaspievaná v ľubovoľnom svetovom jazyku,
• maximálna dĺžka piesne nie je obmedzená,
• ako hudobný podklad je možné použiť hudobný nástroj alebo
hudobnú podhrávku neobsahujúcu spev (povolené sú nahrané
vokály a zbor),
c) svoju farebnú portrétnu fotografiu (súčasť elektronickej registrácie do
súťaže),
Údaje v elektronickej prihláške/ súhlase zákonného zástupcu musia byť pravdivé
a úplné.
2. Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky/ súhlasu zákonného zástupcu,
vrátane povinných príloh (pieseň a fotografia), je súťažiaci povinný zaplatiť do
piatich pracovných dní na bankový účet usporiadateľov poplatok za registráciu
do súťaže vo výške 10,- € (slovom: desať eur). V prípade, že tento poplatok
nebude v stanovej lehote uhradený, prihlásenie súťažiaceho sa stane neplatným.
V takomto prípade nebude súťažiaci do súťaže registrovaný. Poplatok za
registráciu vo výške 10,- € je považovaný za uhradený až okamihom jeho
pripísania na nižšie uvedený bankový účet usporiadateľov.

Pozn. Tento poplatok sa nevzťahuje na účastníkov, ktorí sa zúčastnili
výberového kola ročníka 2017/2018. Títo súťažiaci toto získavajú ako odmenu
za postup do výberového kola od organizátora súťaže.
Do súťaže pre ročník 2018/2019 sa nemôžu prihlásiť súťažiaci, ktorí boli
vybraní a zúčastnili sa finále súťaže ročníka 2017/2018.

PLATOBNÉ ÚDAJE
Číslo účtu: 2943060905/1100 (Tatra Banka)
Variabilný symbol: vygenerované číslo po registraci (bude uveden v potvrzovacím
emailu)
vygenerované číslo po registrácii (bude uvedený v potvrdzovacom emaily)
Pre jednoduchšiu identifikáciu platby uvedie súťažiaci do správy pre príjemcu
svoje meno a priezvisko
Pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK3311000000002943060905
BIC kód: TATRSKBX
3. Usporiadatelia súťaže sa zaväzujú najneskôr do desiatich pracovných dní od
prihlásenia súťažiaceho do súťaže zaslať súťažiacemu na jeho emailovú adresu
uvedenú v prihláške/ súhlase zákonného zástupcu:
a) potvrdenie o prihlásení a
b) potvrdenie o prijatí poplatku za registráciu do súťaže.
Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. 9. 2018.
4. Proti rozhodnutiu poroty súťaže nie je možné sa v žiadnom súťažnom kole
akokoľvek odvolať. Zmena súťažných piesní zo strany súťažiaceho v priebehu
základného a výberového kola nie je prípustná.

IV. Súťažné kolá
ZÁKLADNÉ KOLO
1. Zo všetkých prihlásených, ktorí splnia podmienky súťaže, vyberie odborná porota
maximalne tridsať súťažiacich zo Slovenska, ktorí postúpia do výberového kola.
Výsledky základného kola budú známe do 7.10. 2018.

2. Súťažiaci bude o svojom postupe informovaný emailom na adresu uvedenú
v prihláške/ súhlase zákonného zástupcu najneskôr do 7. 10. 2018. Email bude
obsahovať i termín a miesto konania výberového kola.
3. Zoznam súťažiacich, ktorí postúpia do výberového kola, bude zverejnený na
webových stránkach www.sanremojunior.sk najneskôr do 10.10. 2018.
Postupujúci súťažiaci tu budú uvedení pod číslom svojej prihlášky/ súhlasu
zákonného zástupcu.

VÝBEROVÉ KOLO
1. Výberové kolo sa uskutoční v Bratislave v termíne 22.10. 2018 (konkrétnu
adresu miesta a termín konania spresní usporiadateľ). Usporiadatelia súťaže si
vyhradzujú právo na prípadnú zmenu termínu a miesta konania výberového kola.
2. Súťažiaci, ktorí postúpia do výberového kola sú povinný zaplatiť poplatok vo
výške 25,- € (slovom: dvadsať päť eur) na účet usporiadateľov súťaže uvedený
v článku III týchto podmienok najneskôr do siedmich pracovných dní od
zverejnenia
výsledkov
základného
kola
na
webových
stránkach
www.sanremojunior.sk, t.j. najneskôr do 17.10. 2018. Poplatok za ďalšiu účasť
v súťaži vo výške 25,- € bude považovaný za uhradený okamihom jeho pripísania
na vyššie uvedený bankový účet usporiadateľov. V prípade, že nebude poplatok
za ďalšiu účasť súťažiaceho v súťaži zaplatený v stanovenej lehote, sú
usporiadatelia súťaže oprávnení takého súťažiaceho vylúčiť bez akejkoľvek
náhrady. Všetky poplatky spojené s registráciou alebo s účasťou súťažiaceho
Súťažiaci vo výberovom kole zaspieva dve piesne na vlastné hudobné podhrávky,
ktoré si pripraví a prinesie so sebou pre výberové kolo na CD alebo USB.
V prípade, že si súťažiaci vyberie pre druhú pieseň vlastný sprievod na hudobný
nástroj, je povinný priniesť si ho tiež so sebou. Pre obidve piesne je súťažiaci
povinný dodať názov piesne, autora textu a hudby a to v čo najkratšej dobe od
oznámenia zo strany usporiadateľov súťaže o jeho postupe do výberového kola
a to emailom na adresu (amachova@sanremojunior.cz) uvedenú na webových
stránkach súťaže alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu Moonlight
Production s.r.o., Krkonošská 16, 120 00 Praha 2, najneskôr však päť dní pred
dátumom konania výberového kola.v súťaži sú nevratné.
Súťažné piesne pre výberové kolo
Súťažná pieseň č. 1
Súťažiaci zaspieva naživo svoju súťažnú pieseň zo základného kola. Pokiaľ bude
pieseň v inom jazyku než českom, slovenskom, anglickom, nemeckom,
talianskom či španielskom je súťažiaci povinný dodať český preklad spoločne
s názvom piesne, autorom textu a hudby, v čo najkratšej dobe od oznámenia zo
strany usporiadateľov súťaže o jeho postupe do výberového kola, emailom na

adresu (amachova@sanremojunior.cz) uvedenú na webových stránkach súťaže
alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu Moonlight Production s.r.o.,
Krkonošská 16, 120 00 Praha 2, najneskôr však päť dní pred termínom konania
výberového kola. Ako hudobný podklad je možné použiť hudobný nástroj alebo
hudobnú podhrávku na CD alebo USB, ktorá nebude obsahovať spev (povolené
sú nahrané vokály alebo zbor). Hudobný podklad na CD alebo USB si súťažiaci
prinesie so sebou na výberové kolo, rovnako ako prípadne i hudobný nástroj.
Súťažná pieseň č. 2
Súťažiaci zaspieva naživo inú pieseň v ľubovoľnom jazyku. Pokiaľ bude pieseň
v inom jazyku než českom, slovenskom, anglickom, nemeckom, talianskom či
španielskom je súťažiaci povinný dodať český preklad spoločne s názvom piesne,
autorom textu a hudby, v čo najkratšej dobe od oznámenia zo strany
usporiadateľov súťaže o jeho postupe do výberového kola emailom na adresu
(amachova@sanremojunior.cz) uvedenú na webových stránkach súťaže alebo
doporučene poštou alebo kuriérom na adresu Moonlight Production s.r.o.,
Krkonošská 16, 120 00 Praha 2, Česká Republika, najneskôr však päť dní pred
termínom konania výberového kola. Ako hudobný podklad je možné použiť
hudobný nástroj alebo hudobnú podhrávku na CD alebo USB, ktorá nebude
obsahovať spev (povolené sú nahrané vokály alebo zbor). Hudobný podklad na
CD alebo USB si súťažiaci prinesie so sebou na výberové kolo, rovnako
ako prípadne i hudobný nástroj.
Súťažiaci má možnosť si ďalej pripraviť ďalšie 3 piesne podľa vlastného uváženia,
v prípade, že odborná porota uzná za vhodné, bude môcť súťažiaci zaspievať
ešte jednu z týchto piesní. Tieto ďalšie 3 piesne nie sú pre súťažiaceho povinné.
3. Vzhľadom k predpokladanému vysokému počtu súťažiacich usporiadatelia
garantujú každému súťažiacemu na jeho súťažný spevácky výkon časový úsek
v dĺžke trvania najmenej jeden a pol minúty. Usporiadatelia si vyhradzujú právo
na stiahnutie podhrávky po uplynutí jednej a pol minúty speváckeho výkonu
súťažiaceho. Úprava skladby oproti zaslanej súťažnej piesni zo strany
súťažiaceho je povolená (skrátenie predohry, vynechanie strofy atď.).
4. Odborná porota bude hodnotiť celkový dojem (vystupovanie na javisku,
originalitu, výber a podanie piesne) a predovšetkým kvalitu spevu.
5. Do finálového kola bude odbornou porotou vybraných max. 10 súťažiacich
z Českej republiky a 3 súťažiaci zo Slovenskej republiky. Súťažiaci bude o svojom
postupe informovaný na konci súťažného dňa výberového kola t.j. 22.10. 2018.
Zoznam súťažiacich, ktorí postúpia do finálového kola bude uverejnený na
webových stránkach www.sanremojunior.sk Títo súťažiaci (finalisti) podstúpia
prípravu na finálový večer. Časový plán príprav bude súťažiacim predložený po
vyhlásení výsledkov výberového kola a bude pre súťažiacich povinný. V prípade,
že súťažiaci sa z akéhokoľvek dôvodu nepodrobí časovému plánu príprav, sú

usporiadatelia oprávnení takého súťažiaceho vylúčiť zo súťaže bez akejkoľvek
náhrady.
6. Súťažiaci, ktorí postúpia do výberového kola sú povinní v lehote stanovenej
usporiadateľom podpísať prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo
osoby oprávnenej konať za súťažiaceho licenčnú zmluvu, ktorej predmetom bude
okrem iného použitie ich umeleckého výkonu a pri propagácii súťaže Sanremo
Junior alebo partnerov tejto súťaže pre ročníky 2018/2019 a 2019/2020. Znenie
licenčnej zmluvy je uverejnené na webových stránkach www.sanremojunior.sk
a je pre súťažiacich záväzné. Prípadné znenie licenčnej zmluvy sú oprávnení
vykonať výlučne usporiadatelia. Licenčná zmluva nadobúda platnosť postupom
súťažiaceho do finálového kola.
7. Ak súťažiaci, ktorý postúpil do finálového kola, odmietne bez závažného
právneho dôvodu podpísať vyššie uvedenú licenčnú zmluvu, zaväzuje sa tento
súťažiaci nahradiť usporiadateľom ujmu, ktorá im vznikne v dôsledku takého
konania súťažiaceho.
FINÁLOVÉ KOLO
1. Finálové kolo sa bude konať 20.2.2019 v Prahe v divadle Hybernia a to
v sprievode veľkého symfonického orchestra Bon Art Pops Orchestra.
2. Súťažiaci vo finálovom kole zaspieva ešte jednu súťažnú pieseň, ktorú dostane
od Organizátorov súťaže. Súťažiaci bude spievať so sprievodom Bon Art Pops
Orchestra. V priebehu večera súťažiaci zaspievajú niekoľko spoločných a ďalších
nesúťažných piesní.
3. Súťažiaci budú preukazovať nielen skvelé spevácke schopnosti, ale i to, že
dokážu spolupracovať s orchestrom a dirigentom a samostatne vystupovať na
veľkom pódiu. Nemalý dôraz bude kladený i na vystupovanie a komunikáciu
mimo pódium.
4. Z finále potom bude odbornou porotou vybraný jeden víťaz z Českej republiky
a jeden víťaz zo Slovenska. V celej súťaži bude kladený dôraz na profesionalitu.

V. Porota
1. Spevácke výkony vo všetkých súťažných kolách bude hodnotiť odborná porota
zložená
z hudobných
producentov,
spevákov,
speváčok,
hudobných
dramaturgov, choreografov, profesorov spevu a hudobníkov.
2. Pri vyhlásení výsledkov základného a výberového kola bude menovite zverejnená
porota, ktorá jednotlivé kolá hodnotila. Porota pre finálový večer bude menovite
zverejnená zo strany usporiadateľov v priebehu súťaže.

3. Usporiadatelia

si vyhradzujú právo zmeny obsadenia poroty pre jednotlivé

súťažné kolá.

VI. Cena pre víťaza
1. Víťaz z Českej republiky a víťaz zo Slovenska získa intenzívny kurz spoločnosti
Bon Art Music, v ktorom prejdú prípravou pre budúce osobnosti umeleckej scény,
nech už si vyberú dráhu speváka alebo muzikálovej hviezdy. Ďalej sa víťazi
zúčastnia skúšok s živým orchestrom, nahrávania v štúdiu, prípravy choreografie,
lekcie komunikácie nielen s médiami a následne zažijú týždeň v kúpeľnom meste
Sanremo, kde sa stretnú s finalistami z ostatných krajín.
2. Konkrétny obsah intenzívneho kurzu spoločnosti Bon Art Music bude zo strany
usporiadateľov spresnený v priebehu trvania súťaže.
3. Usporiadatelia sa zaväzujú na svoje náklady zaistiť víťazovi z Českej republiky
a víťazovi zo Slovenska cestu do dejiska konania celosvetového finále (Sanremo)
a späť spoločne s ubytovaním v trojhviezdičkovom hoteli s polopenziou. Sprievod
súťažiaceho je povinný si všetky náklady spojené s cestou a ubytovaním hradiť
výlučne z vlastných prostriedkov nezávisle na usporiadateľoch. Usporiadatelia sa
zaväzujú poskytnúť sprievodu súťažiaceho potrebnú súčinnosť pre zaistenie jeho
ubytovania v dejisku konania celosvetového finále (Sanremo).

VII. Účasť súťažiaceho v súťaži
1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Súťažiaci a jeho zákonný zástupca odoslaním
prihlášky/súhlasu zákonného zástupcu v zmysle čl. III týchto podmienok vyslovujú
súhlas s týmito podmienkami. Súťažiaci a jeho zákonný zástupca tým zároveň
udeľujú usporiadateľom svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“), aby tieto údaje súťažiaceho: meno
a priezvisko, korešpondenčná adresa, rodné číslo, telefónne číslo, elektronická
(emailová) adresa (ďalej len „osobné údaje“) boli použité na účely:
a) realizácie a vyhodnotenia súťaže,
b) marketingových, reklamných a prieskumných účelov,
c) vedenia štatistiky,
a spracovávané usporiadateľmi ako prevádzkovateľmi. Usporiadatelia si
vyhradzujú právo k vyhotovovaniu kópií rodných listov alebo cestovných pasov
súťažiacich alebo občianskych preukazov ich zákonných zástupcov na účely
uvedené v týchto podmienkach.
2. Osobné údaje môžu byť prípadne ďalej sprístupnené len príslušnému
sprostredkovateľovi osobných údajov, ktorý pre usporiadateľa osobné údaje
spracováva. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia súťažiaceho

sprístupnené, iba ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje súťažiaceho vyplývala
z príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Osobné údaje bude spracovávané len na vyššie uvedené účely a spôsobom
nepoškodzujúcim súťažiaceho. Súťažiaci dáva prostredníctvom svojho
zákonného zástupcu alebo osoby oprávnenej zaň konať svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, do doby žiadosti o likvidáciu
osobných údajov. Tento súhlas môže súťažiaci písomne odvolať.
3. Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe
písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

túto

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č.
122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5
zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je
prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je
prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne
vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe,
ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej
osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ
povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný
splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím
času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe

súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ
povinný splniť bezplatne.
4. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 3) ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola
porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných
osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
5. Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej
písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich
likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č.
122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č.
122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho
marketingu.
6. Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u
prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa §
10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní
do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba
namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.
7. Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by
malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú
osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá
osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom

sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby,
alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných
vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej
osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva
môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala
podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.
9. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadatelia sú oprávnení použiť v súlade
s ust. § 11 a n. zák. č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov bezplatne jeho meno, priezvisko, mesto jeho trvalého pobytu, jeho
obrazové a zvukové záznamy zachytené v priebehu trvania súťaže vo všetkých
médiách (tlačených alebo elektronických), propagačných a reklamných
materiáloch usporiadateľov v súvislosti so súťažou, a to na dobu neurčitú.
10. V priebehu všetkých súťažných kôl je zakázané vyhotovovať obrazové snímky,
obrazové a zvukové záznamy. V prípade porušenia týchto záväzkov si
usporiadatelia vyhradzujú právo okamžite vylúčiť súťažiaceho zo súťaže bez
akejkoľvek náhrady. Vyššie uvedené zákazy sa vzťahujú a platia ako pre
súťažiacich, tak i pre ich akýkoľvek sprievod.
11. Účasť súťažiaceho (neplnoletej osoby) je podmienená predchádzajúcim
súhlasom jeho zákonného zástupcu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže
a súhlas zákonného zástupcu s účasťou neplnoletého v súťaži uverejnenú na
webových stránkach www.sanremojunior.sk je zákonný zástupca povinný
predložiť usporiadateľom najneskôr pred zahájením výberového kola, t.j.
v prípade postupu súťažiaceho zo základného kola. Predpokladá sa, že
akákoľvek neplnoletá osoba (súťažiaci) sa súťaže účastní so súhlasom svojho
zákonného zástupcu.
12. Účasť súťažiaceho v súťaži, resp. pri výberovom kole, semifinálovom kole,
finálovom kole a Grand finále v Sanremu je podmienená osobnou účasťou,
dohľadom a dozorom zákonného zástupcu alebo osoby staršej osemnástich
rokov, ktorá preukáže usporiadateľom svoje poverenie. Usporiadatelia si
vyhradzujú právo vyžiadať si dôkaz poverenia kedykoľvek v priebehu súťaže, a to
hlavne pre kontrolu riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, a prípadne tiež zrušiť
účasť súťažiaceho, ktorého zákonný zástupca alebo poverená osoba jeho účasť
v súťaži nepotvrdila.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Súťaž sa riadi výhradne týmito podmienkami a akékoľvek kratšie alebo
stručnejšie publikované pravidlá alebo podmienky slúžia výhradne na informačné
účely. Podmienky sú k dispozícii na webových stránkach www.sanremojunior.sk.

2. Usporiadatelia si vyhradzujú právo autoritatívne a s konečnou platnosťou
rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže, vrátane výsledného poradia
súťažiacich.
3. Súťažiaci súhlasia s overením svojej totožnosti a poštovej adresy alebo emailovej
adresy. V prípade uvedenia nepravej totožnosti, nesprávnej korešpondenčnej či
emailovej adresy alebo chybných údajov je účasť neplatná a nárok na akúkoľvek
výhru zaniká.
4. Každý súťažiaci sa účastní súťaže s vedomím, že je oprávnený požadovať výhru
len v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami. Pri akomkoľvek
porušení pravidiel súťaže alebo pri podozrení na nekalé alebo podvodné konanie
súťažiaceho si usporiadatelia vyhradzujú právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže bez
akejkoľvek náhrady.
5. Výsledky súťaže sú konečné a nie je možnosť sa proti nim akýmkoľvek spôsobom
odvolať. Vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru
nie je možné vyplatiť v hotovosti ani žiadnym iným náhradným plnením.
V prípade vzniku pochybností o splnení podmienok súťaže je súťažiaci povinný
preukázať usporiadateľom splnenie jednotlivých podmienok.
6. Usporiadatelia neručia za žiadne problémy, vrátane technických, súvisiacich
s účasťou súťažiaceho v súťaži.
7. Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľov než
tie, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach.
8. Usporiadatelia neručia a nie sú nijako zodpovední za akúkoľvek škodu vzniknutú
súťažiacemu, ktorú súťažiace prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo
prostredníctvom získanej výhry.
9. Usporiadatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky, súťaž
odložiť, skrátiť dobu jej trvania, prerušiť, alebo zrušiť súťaž bez náhrady.
Usporiadatelia si tiež vyhradzujú právo zmeniť výhru na inú výhru. V prípade, že
dôjde k zmenám týchto podmienok, stane sa tak formou písomných číslovaných
dodatkov. Dodatok s novým znením pravidiel bude dostupný na webových
stránkach www.sanremojunior.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
10. V prípade akéhokoľvek rozporu ustanovení týchto podmienok a propagačných
materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel súťaže
alebo propagačných materiálov sa budú prednostne aplikovať príslušné
ustanovenia týchto podmienok.

KONTAKTY
VYHLASOVATEĽ A USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:
Moonlight Production spol. s r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1
Česká Republika
IČO: 039 24 068
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 239973
SPOLUUSPORIADATEĽ:
Bon Art Music, SE
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
Česká Republika
IČO: 282 53 485
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. H 32
RIADITEĽ SÚŤAŽE:
Mgr. Jakub Liegert
mobil: +420 603 818 364
e-mail: jliegert@sanremojunior.cz
PR A MEDIA:
Kristina Horáčková
mobil: +420 724 122 331
e-mail: khorackova@sanremojunior.cz
PRODUKCIA SÚŤAŽE:
Bon Art Music, SE
Andrea Machová
mobil: +420 775 170 801
e-mail: amachova@sanremojunior.cz
WEB:
www.sanremojunior.sk
www.bonart.cz

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PŘÍPRAV
SANREMO JUNIOIR CZ/SK
2018/2019
Přípravné víkendy:
23 - 25.11. 2018
30. - 2.12. 2018
11. - 13. 1. 2019
25. - 27. 1. 2019
1. - 3. 2. 2019
8. - 10. 2. 2019
Příprava na finálový večer:
15. - 17.2. 2019
19.2. 2019
20.2. 2019 - Finálový večer
Při přípravných víkendech si děti projdou následující průpravou:
- Příprava s hlasovým poradcem
- Pohybovo-herecká průprava, vystupování na pódiu, držení
těla
- Práce se stylisty, vizážisty a kadeřníky
- Příprava s dirigentem a spolupráce s orchestrem
- Zvládání stresu a trémy s profesionálním poradcem
- Komunikace s médii, vystupování na pódiu i mimo něj
- Práce a zpěv před kamerou
- Natáčení medailonků a dokumentů z příprav
- Profesionální focení

