
Štatút súťaže "Astronomický sprievodca po Poľsku" 

Štatút súťaže "Astronomický sprievodca po Česku" 

Štatút súťaže "Astronomický sprievodca po Maďarsku" 

Štatút súťaže "Astronomický sprievodca po Slovensku" 

 

§ 1 Účel súťaže 

1. Súťaž s názvom "Astronomický sprievodca" prebieha v štyroch krajinách (Poľsko, Česko, Maďarsko, 
Slovensko,) pod názvami v uvedenom poradí, "Astronomický sprievodca po Poľsku", "Astrono-
mický sprievodca po Česku", "Astronomický sprievodca po Maďarsku" a "Astronomický sprievodca 
po Slovensku". Pre súťaž sa používa aj spoločný názov "Astronomický sprievodca po krajinách Vy-
šehradskej skupiny". 

2. Cieľom súťaže je zhromaždiť informácie, fotografie, videá a iné zdroje o miestach a objektoch  
v krajinách Vyšehradskej skupiny (Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko), ktoré súvisia s astronó-
miou alebo výskumom vesmíru. 

3. Súťaž trvá počas obdobia (uzávierka prijímania súťažných príspevkov): 

Poľsko - od 10. novembra do 10. decembra 2022, 
Česko - od 22. novembra do 20. decembra 2022, 

Maďarsko - od 20. novembra do 20. decembra 2022, 

Slovensko - od 20. novembra do 20. decembra 2022. 

4. Výsledky súťaže budú vyhlásené: 
Poľsko - do 15. decembra 2022, 

Česko - do 31. decembra 2022, 

Maďarsko - do 31. decembra 2022, 

Slovensko - do 31. decembra 2022. 

5. Webová stránka súťaže je k dispozícii na adrese: 

Poľsko - https://konkurs.astroturystyka.pl, 

Česko - https://contest.astro-tourism.org/czechia, 

Maďarsko - https://contest.astro-tourism.org/hungary, 
Slovensko - https://contest.astro-tourism.org/slovakia. 

 
§ 2 Organizátor súťaže 

1. Organizátorom súťaže je v závislosti od krajiny: 

Poľsko - Poľská astronomická spoločnosť, so sídlom: ul. Bartycka 18, 00-716 Varšava, Poľsko, 
Česko - Česká astronomická spoločnosť, so sídlom: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česko, 

Maďarsko - Výskumné centrum pre astronómiu a geovedy so sídlom: Konkoly Thege Miklós  
út 15-17, H-1121 Budapešť, Maďarsko, 

Slovensko - Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, so sídlom: Astronomický ústav Slovenskej 
akadémie vied, v. v. i., 059 60 Tatranská Lomnica, Slovensko. 

 

https://konkurs.astroturystyka.pl/
https://contest.astro-tourism.org/czechia
https://contest.astro-tourism.org/hungary
https://contest.astro-tourism.org/slovakia


2. Sponzormi súťaže sú: 

Poľsko - Medzinárodný vyšehradský fond ("otvorená kategória") a Ministerstvo školstva a vedy 
("školská kategória"), 

Česká republika - Medzinárodný vyšehradský fond, 
Maďarsko - Medzinárodný vyšehradský fond, 

Slovensko - Medzinárodný vyšehradský fond. 

3. Súťaž je organizovaná: 

Poľsko - v rámci grantu "Astronomický sprievodca po krajinách Vyšehradskej skupiny", ktorý udelil 
Medzinárodný vyšehradský fond ("otvorená kategória") a grantu "Astronomický sprievodca  
Poľskom", ktorý sa realizuje v rámci programu Ministra školstva a vedy "Spoločenská zodpoved-
nosť vedy" ("kategória pre školy"), 

Česko - v rámci grantu "Astronomický sprievodca po krajinách Vyšehradskej skupiny", ktorý udelil 
Medzinárodný vyšehradský fond, 

Maďarsko - v rámci grantu "Astronomický sprievodca po krajinách Vyšehradskej skupiny", ktorý 
udelil Medzinárodný vyšehradský fond, 

Slovensko - v rámci grantu "Astronomický sprievodca po krajinách Vyšehradskej skupiny", ktorý  
udelil Medzinárodný vyšehradský fond. 

 
§ 3 Účastníci súťaže 

1. V závislosti od krajiny môže byť súťaž rozdelená do jednej alebo dvoch kategórií: (1) kategória pre 
školy a (2) otvorená kategória. Podrobnosti pre krajiny sú nasledovné: 
Poľsko - dve kategórie: (1) kategória pre školy, (2) otvorená kategória, 

Česko - jedna kategória: otvorená kategória, 

Maďarsko - bude oznámené neskôr, 

Slovensko - jedna kategória: otvorená kategória. 

2. Prihlášky v "kategórii pre školy" môžu posielať tímy zastupujúce školy, ktoré vzdelávajú deti a mlá-
dež, a v "otvorenej kategórii" sa môže zúčastniť každý záujemca. 

3. Tím zastupujúci školu v "školskej kategórii" musí byť zložený zo žiaka (žiakov) a učiteľa (učiteľov). 
Prihlášky v mene tímu podáva učiteľ. 

4. Pre súťaž nie je stanovené žiadne vekové obmedzenie, avšak osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa 
zúčastňujú v "otvorenej kategórii", musia predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu, ktorý ich 
oprávňuje zúčastniť sa v súťaži a získať prípadnú cenu. 

5. Súťažné príspevky hodnotí porota každej krajiny samostatne. Účastníci majú právo predložiť sú-
ťažný príspevok za ktorúkoľvek krajinu Vyšehradskej skupiny bez ohľadu na miesto svojho bydliska. 
Súťažné príspevky bude hodnotiť porota z danej krajiny. Napríklad účastník z Poľska má právo pred-
ložiť súťažný príspevok do slovenskej súťaže, ak ide o príspevok o mieste/objekte na Slovensku. 

 
§ 4 Predmet súťaže 

1. Úlohou účastníkov súťaže je predložiť súťažný príspevok, ktorý bude opisom miesta/miest a/alebo 
objektu/objektov v danej krajine, ktoré súvisia s astronómiou alebo výskumom vesmíru. 

2. Súťažný príspevok by mal byť zaslaný do krajiny, v ktorej sa nachádza opisované miesto/objekt. 



3. Účastník môže v jednom príspevku opísať viacero miest/zariadení/objektov, všetky však musia byť 
z danej krajiny. Ak sú miesta/zariadenia/objekty z rôznych krajín, účastník by ich mal rozdeliť do 
samostatných príspevkov pre každú krajinu a zaslať ich samostatne pomocou formulárov prísluš-
ných krajín. 

4. Ak účastník pri príprave príspevku použil nejaké zdroje (napr. knihy, webové stránky), mal by ich 
uviesť. 

5. K súťažnému príspevku je možné priložiť fotografie a videá, ktoré sú vlastným autorským dielom. 

6. Pre ilustračné účely je prípustné priložiť fotografie, ktorých autorom nie je účastník súťaže, ale 
v tom prípade by mal byť jasne uvedený autor a zdroj fotografie spolu s odkazom na fotografiu, ak 
je dostupná na internete. Zdôrazňujeme však, že cieľom súťaže je zbierať originálne fotografie 
miest/objektov a nie fotografie bežne dostupné napríklad pomocou Wikipédie. 

7. Súťažný príspevok by mal byť napísaný v jazyku krajiny, do ktorej sa prihláška posiela. Prípustné je 
napísať ho aj v angličtine. 

8. Zasielanie skopírovaných opisov z Wikipédie alebo iných dostupných zdrojov nie je dovolené. 
 
§ 5 Formálne požiadavky 

1. Prihlášky sa prijímajú prostredníctvom formulára na webovej stránke súťaže. Aby bola prihláška 
platná, účastník musí: (1) vo formulári uviesť svoje meno a priezvisko, (2) uviesť svoju e-mailovú 
adresu, (3) uviesť krajinu svojho bydliska, (4) uviesť krajinu, do ktorej posiela prihlášku, (5) priložiť 
súťažný príspevok a prípadné ďalšie materiály (fotografie, video). 

2. V prípade "kategórie pre školy" účastník uvedie navyše (1) názov školy, (2) adresu školy, (3) typ 
školy, (4) kontaktný e-mail, (5) telefónne číslo, (6) webovú adresu, (7) meno a priezvisko učiteľa, 
(8) mená a priezviská všetkých členov tímu. 

3. Súťažný príspevok by mal byť textový súbor v jednom z bežne používaných formátov (napr. Micro-
soft Word, Libre Office, súbory PDF atď.). 

4. V prípade veľkých súborov s fotografiami alebo videami je prípustné umiestniť ich na externé sie-
ťové úložiská (napr. Google Drive, OneDrive atď.) a v prihláške uviesť odkaz na stiahnutie súborov 
organizátorom. 

 
§ 6 Ocenenia 

1. Najlepšie súťažné príspevky budú ocenené. 

2. Ceny v súťaži budú poukážky na astronomické vybavenie, vstupenky do astronomických zariadení, 
knihy a pomôcky. Presný zoznam cien podľa krajín bude zverejnený na webovej stránke súťaže. 

3. V prípade "školskej kategórie" cenu získa škola, ktorú reprezentuje prihlásený tím, a na ktorej ad-
resu bude cena zaslaná. Členovia tímu potom môžu sami rozhodnúť o rozdelení získanej ceny. 

4. Ceny zašle organizátor z danej krajiny. 

5. Účastník je povinný poskytnúť organizátorom svoju korešpondenčnú adresu do 14 dní odo dňa, 
keď od nich dostane takúto žiadosť, ktorá bude zaslaná na e-mailovú adresu účastníka. Neposkyt-
nutie korešpondenčnej adresy alebo neprevzatie zásielky s výhrou zaslanej na poskytnutú adresu 
bude považované za odstúpenie účastníka od výhry. 

 



§ 7 Vyhodnotenie súťažných príspevkov 

1. Súťažné príspevky bude hodnotiť porota zložená z astronómov a ďalších odborníkov zaoberajúcich 
sa astronómiou, vesmírom a astroturistikou. 

2. V každej krajine organizátori vymenujú vlastnú porotu, ktorá bude hodnotiť príspevky predložené  
v danej krajine. 

3. Pri hodnotení príspevkov sa budú brať do úvahy tieto faktory: správnosť a dôkladnosť poskytnu-
tých informácii, zaujímavosť a originalita opisovaného miesta/objektu, kvalita priložených dopln-
kových materiálov (napr. fotografií alebo videí). 

 
§ 8 Autorské práva 

1. Zaslaním príspevku v rámci súťaže účastník vyhlasuje, že súťažný príspevok je výsledkom jeho 
tvorby a neporušuje autorské práva tretích osôb. 

2. Autorské práva k súťažnému príspevku zostávajú účastníkovi. 

3. Účastník udeľuje organizátorovi nevýhradnú, časovo alebo územne neobmedzenú, bezplatnú  
a neodvolateľnú licenciu na použitie súťažného príspevku (ako aj fotografií, videí a iných materiálov  
k nemu pripojených). Táto licencia umožňuje organizátorovi najmä: 

a) uverejniť súťažný príspevok v tlačenej a/alebo digitálnej forme (vrátane internetu, a to aj vo 
forme videa alebo zvuku), a tiež v astronomickej príručke "Urania - Postępy Astronomii", na webo-
vej stránke Urania (www.urania.edu.pl), v Urania TV, v ďalších médiách a na webových stránkach 
zverejnených organizátorom, 

b) nahrávanie a rozmnožovanie súťažného príspevku: vyhotovenie kópií s použitím osobitnej tech-
niky, vrátane tlače, reprografického, magnetického a digitálneho záznamu, ako aj uloženie do pa-
mäte počítača, 

c) obchodovanie s kópiami, na ktorých bol zaznamenaný príspevok do súťaže: marketing, požičia-
vanie alebo prenájom, 

d) v oblasti šírenia súťažného príspevku: verejné predvádzanie, vystavovanie, prezentovanie, vy-
sielanie (vrátane televízneho vysielania), opätovné vysielanie, ako aj jeho sprístupnenie verejnosti 
spôsobom, ktorý umožňuje každému prístup k príspevku na mieste a v čase, ktoré si sám zvolí, 
najmä šírenie prostredníctvom internetu, 

e) spracovanie súťažného príspevku, jeho úpravu, fragmentáciu, vytvorenie štúdií, prekladov,  

f) v prípade novej oblasti využitia, účastník rozšíri licenciu na túto oblasť bez ďalších poplatkov. 

4. Organizátor môže udeliť povolenie (sublicenciu) v súlade s § 8 ods. 3 tretím osobám bez potreby 
získania osobitného súhlasu účastníka (napr. na distribúciu materiálov obsahujúcich súťažný prí-
spevok, propagáciu Astronomického sprievodcu a pod.) 

5. V prípade porušenia bodu § 8 ods. 1 je účastník povinný uhradiť organizátorovi všetky z toho vy-
plývajúce škody a straty (vrátane: nákladov na pokuty, nákladov na súdne spory). 

 
§ 9 Spracovanie osobných údajov 

1. Účastník súťaže podaním prihlášky do súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov or-
ganizátorom súťaže na účely súvisiace so súťažou, a to v súlade s platnými právnymi predpismi  
a týmto štatútom. 



2. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska v súvislosti s vyhlásením výsledkov 
súťaže (v prípade získania ocenenia alebo vyznamenania) alebo zverejnením súťažného príspevku. 

3. Osobné údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami GDPR krajiny, v ktorej účastník zašle sú-
ťažný príspevok, a ustanoveniami o ochrane osobných údajov platnými v Európskej únii, ako aj  
v súlade so zásadami ochrany osobných údajov organizátora v danej krajine. 

 
§ 10 Záverečné ustanovenia 

1. Organizátor má právo zmeniť termín prijímania súťažných príspevkov a vyhlásenia výsledkov sú-
ťaže, a to zverejnením týchto informácií na webovej stránke súťaže. 

2. Súťažná porota má právo zmeniť spôsob udeľovania cien. 

3. Redaktori a spolupracovníci Astronomického sprievodcu sa nemôžu zúčastniť na súťaži. 

4. Sťažnosti týkajúce sa priebehu súťaže je možné podávať organizátorovi, ktorý súťaž vedie v danej 
krajine, do ktorej účastník zaslal súťažný príspevok. 


