ŠTATÚT SÚŤAŽE
NAJ DEDINKA SLOVENSKA 2017

Názov:
NAJ dedinka Slovenska 2017 (ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
Forma:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Súťaž bude vysielaná na programovej službe Jednotka (ďalej len „Jednotka“).
Termín:
Prihlasovanie: od 1.februára do 31. marca 2017.
Vysielanie: v mesiacoch júl a august 2017 podľa platnej vysielacej štruktúry.
Hlasovanie prebieha v období od 01.07.2017 do 31.8.2017.
Zámer:
Súťaž NAJ dedinka Slovenska má odhaliť všetko pekné a dobré, čo slovenský vidiek ponúka a divákom dokázať, že každá dedina
môže byť tým najlepším miestom pre život.
Propagácia:
Súťaž bude propagovaná od 1.februára 2017 vo vysielaní RTVS a na webovej stránke RTVS www.rtvs.sk. Rovnako budú na
webovej stránke zverejnené pravidlá, spôsob prihlásenia a podmienky prihlásenia do výberového konania.
Podmienky účasti:
Prihlásiť svoju dedinu do súťaže NAJ dedinka Slovenska je možné na mailovej adrese najdedinka@rtvs.sk, alebo na telefónnom
čísle 0911 696 534.
Podmienky prihlásenia a výber dedín do súťaže:
1. kolo: Zaslanie mailu, alebo telefonát. Dedinu (obec) môže prihlásiť každý obyvateľ danej dediny, alebo jej oficiálny
predstaviteľ (starosta, prednosta obecného úradu) odoslaním mailu na adresu najdedinka@rtvs.sk, alebo zavolaním na
telefónne číslo 0911 696 534. Produkcia bude kontaktovať každého, kto má záujem, aby sa jeho dedina dostala do súťaže o NAJ
dedinku Slovenska.
2. kolo: Motivačný list. Každý, kto odoslal mail, alebo zavolal na vyššie uvedené telefónne číslo
a chce, aby bola jeho dedina zaradená do užšieho výberu, musí pripraviť a poslať motivačný list, v ktorom:
a) potvrdí, že má plnú podporu starostu, ktorý aj osobne súhlasí s účinkovaním v šou (prípadne
list píše sám starosta alebo
niekto, kto môže konať v jeho mene);
b) uvedie najzaujímavejšie fakty o obci: 1) z histórie
2) zo súčasnosti;
c) uvedie dôvody, prečo by dedina mala byť v užšom výbere, čím je zaujímavá, čím sa najviac pýši;
d) uvedie niekoľko možností aktivít pre rôzne disciplíny v súťaži (podľa pokynov dramaturgie);
e) potvrdí podporu a záujem niekoľkých občanov z obce (vrátane záujmových združení a spolkov) účinkovať v súťaži;
f) potvrdí záujem niekoľkých mladých ľudí / teenagerov z obce o účinkovanie v súťaži.
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3. kolo: Návšteva obce. Dediny (obce), ktoré splnia podmienky 2. kola navštívia členovia výrobného štábu (návštev môže byť
podľa potreby viac), stretnú sa so starostom, s občanmi, ktorí prisľúbili účasť a obhliadnu si prípadné miesta natáčania. Na
základe výstupov z tretieho kola bude vybraných (za účasti moderátorov šou) 8 obcí, v ktorých sa bude v lete 2017 natáčať súťaž
NAJ dedinka Slovenska. Výber 8 dedín, v ktorých sa bude v lete 2017 natáčať súťaž NAJ dedinka Slovenska a budú súťažiť o
čestný titul NAJ dedinka Slovenska 2017, je výlučne v kompetencii vyhlasovateľa. Obce, ktoré neboli do súťaže vybrané nemusia
byť o výsledku informované.
Pravidlá súťaže:
V súťaži bude súťažiť 8 dedín. O víťazovi súťaže rozhodnú diváci v diváckom hlasovaní.
Divácke hlasovanie o Naj dedinku Slovenska 2017 bude prebiehať od 1.7.2017 do 31.8.2017 na webovej stránke RTVS
www.rtvs.sk. Z jednej IP adresy je možné hlasovať len raz a tento hlas sa dá počas doby diváckeho hlasovania zmeniť podľa
preferencie hlasujúceho diváka.
Vyhodnotenie súťaže:
Víťazom súťaže sa stane dedina, ktorej diváci v internetovom hlasovaní pridelili najviac hlasov. Výsledok bude vyhlásený v
pondelok 4.9.2017 v relácii Dámsky klub na programovej službe Jednotka.
Ceny:
Víťazná dedina získa Čestný titul NAJ dedinka Slovenska 2017.
Ostatné ustanovenia:
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
2. Zaslaním prihlášky do súťaže vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá a súťaž sa riadi
novými pravidlami, zverejnenými rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže.
4. Vyhlasovateľ súťaže nehradí obciam, ktoré sa prihlásili do súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v
súťaži.
5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia.
V Bratislave 24. 4. 2017

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska
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