Štatút súťaže
„365.culture @Grape Festival“
(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)
1. Vyhlasovateľ:
Obchodné meno: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank
Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka
č. 501/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Banka“)
2. Termín realizácie Súťaže: 15. 10. 2018 – 18. 2. 2019 (ďalej len „Termín Súťaže“)
3. Účastníci Súťaže:
Do Súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby/jednotlivci, autorské skupiny/právnické osoby,
občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a vysoké školy (ďalej len
„Účastníci“ alebo „Súťažiaci“). Pokiaľ je Účastníkom fyzická osoba/jednotlivec, môže
ním byť iba osoba po dovŕšení 18. roku bez ohľadu nadosiahnuté vzdelanie, na
pohlavie alebo pôvod. V prípade prihlásenia Účastníkov – skupiny autorov je potrebné,
aby si každá skupina určila svojho zástupcu. Do Súťaže sa môžu zapojiť Účastníci rôznej
národnosti.
4. Predmet Súťaže
Predmetom Súťaže je vytvorenie inštalácie/sochy, tzv. site-specific umenie (ďalej len
„Dielo“) a jeho umiestnenie v areáli festivalu Grape 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch
9. 8. – 10. 8. 2019 (ďalej len „Festival“) a poskytnutie finančného príspevku víťazovi na
realizáciu Diela v zmysle tohto Štatútu. Výber plochy na umiestnenie Diela prebehne
v koordinácii s organizátormi Festivalu. Súťaž bude verejnosti komunikovaná na základe
verejnej výzvy, ktorú Banka vyhlási na svojich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram,
Twitter), v médiách a v tlači.
5. Kritériá pre vytvorenie Diela
Návrhy Diel by mali zohľadňovať špecifiká Festivalu a jeho cieľovej skupiny. Zámerom
Banky je podporiť odvážne, kreatívne, pôsobivé a interaktívne umelecké
diela/sochy/inštalácie umiestnené vo verejnom priestore, ktoré inšpirujú dialóg a nové
spôsoby vnímania umeleckého diela. Banka uprednostní Diela, ktoré dokážu ľudí
spájať, sú prístupné, inšpiratívne, participatívne a zážitkové. Využitie moderných
technológií a nových médií je vítané. Projekty nemusí tvoriť len jediný profesionálny
umelec, ale aj určitá komunita kolaboratívnou participáciou, v ktorej možno prepájať
skúsenosti a zručnosti z viacerých umeleckých disciplín. Banka tiež uprednostní umenie,
ktoré bude zahŕňať interakciu s publikom na festivale v jeho koncepcii, tvorbe a

prezentácii. Autor musí pri jeho návrhu a následne aj inštalácii zohľadniť celkovú mieru
bezpečnosti.
6. Podmienky účasti v Súťaži:
Súťaž bude komunikovaná v týždni od 15. 10. 2018 na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram, Twitter) a na webovej stránke Banky. Účastníci majú možnosť prihlasovať
svoje Diela formou žiadosti (ďalej len „Žiadosť
“) zaslanej na e-mailovú adresu
culture@365.bank najneskôr do 15. 1. 2019. Súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť
maximálne tri Diela.
Žiadosť musí obsahovať krátky životopis autora/autorov Diela, kontaktné údaje
Súťažiacich, autorský zámer Diela, a ďalšie informácie o Diele (náčrt resp. predbežnú
vizuálizáciu, použitý materiál, spôsob a postup realizácie zohľadňujúci všetky časové,
bezpečnostné a technické špecifiká/, požiadavky a zabezpečenia, napr. požiadavky
na elektrinu, zabezpečenie žeriavu, techniku na zdvíhanie, kotviaci materiál a pod.;
ako aj predbežný rozpočet na Dielo vrátane nákladov na logistiku a inštaláciu). Žiadosť
tiež musí obsahovať tri relevantné zrealizované umelecké projekty Súťažiaceho –
žiadateľa, ktoré budú primerane textovo a obrazovo zdokumentované. V prípade
potreby doplnenia informácií sa Banka priamo skontaktuje s autorom/autormi projektu.
7. Podmienky získania Výhry
V prvom kole Odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov Galérie Mesta Bratislava,
riaditeľkou zbierky ART FOND spolu s organizátormi festivalu a predstaviteľmi banky
stanoví užší výber spomedzi Účastníkov, a to najneskôr do 4. 2. 2019 (ďalej len „Vybratí
Účastníci“).
Banka predloží Vybratým Účastníkom návrh zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej
uzatvorenie je potrebné v prípade získania výhry v zmysle tohto Štatútu, ktorú Vybratí
Účastníci zakceptujú svojim podpisom najneskôr do 11. 2. 2019.
V druhom kole Odborná komisia rozhodne o víťazoch/viťazovi, a to najneskôr do 18. 2.
2019 (ďalej len „Vý
herca“). Výhercovi budú poskytnuté finančné prostriedky získané v
zmysle tohto Štatútu na základe podpísanej Zmluvy. Dielo sa v zmysle Zmluvy stane
vlastníctvom Banky, ktorá je oprávnena Dielo ďalej darovať tretím osobám. Na
Vybratých Účastníkov, ktorí podpísali Zmluvu, avšak nestali sa Víťazmi, sa nebudú ďalej
uplatňovať podstatné ustanovenia podpísanej Zmluvy, čo bude výslovne vyplývať
i z ustanovení Zmluvy.
8. Vylúčenie zo Súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nespĺňajú všetky
podmienky Súťaže uvedené v bode 6. a 7. tohto Štatútu a ktorých Diela nespĺňajú
požiadavky v zmysle bodu 5. Štatútu.

9. Výhra:
Výhrou v Súťaži je možnosť Výhercu získať finančný príspevok na zrealizovanie Diela
(ďalej len „Výhra
“) na základe uzatvorenej Zmluvy v zmysle bodu 7. Štatútu. Banka môže
určiť jedného až piatich Výhercov Súťaže. Celková výška príspevku Banky spolu
pre
všetkých Výhercov je 36 500 eur (slovom: Tridsaťšesťtisícpäťsto eur). Banka si zároveň
vyhradzuje právo na zvýšenie celkovej sumy uvedeného finančného príspevku. Výhru
použije Výherca na financovanie všetkých nákladov súvisicich s vytvorením, prepravou,
inštaláciou a deinštaláciou Diela. V prípade viacerých Výhercov sa finančný príspevok
Banky rozpočíta medzi viacerých Výhercov v závislosti od schválenej výšky nákladov na
jednotlivé Diela Výhercov.
10. Použitie Diela:
Organizátor Festivalu umožní Výhercovi v predstihu pred začatím Festivalu nainštalovať
Dielo v areáli Festivalu, pričom Výherca si miesto a konkrétny dátum/čas inštalácie Diela
musí potvrdiť s organizátorom Festivalu a poskytnuť všetku súčinnosť. Výherca je povinný
poskytnúť organizátorovi Festivalu súčinnosť aj pri demontáži Diela po skončení Festivalu.
Výherca bude zodpovedať za prípadné škody spôsobené nesprávnym nainštalovaním
Diela.
11. Oznámenie výsledkova spôsobodovzdania Výhry
:
O Výhre bude Výherca informovaný na kontaktnom telefónnom čísle alebo e-mailom,
ktoré uviedol v Žiadosti, a to najneskôr do 18. 2. 2019.
12. Záverečné ustanovenia:
Za účasť v Súťaži alebo za odovzdanie prezentácie Diela nevzniká Súťažiacemu nárok
na uplatnenie Výhry. Ak Súťažiaci nesplní riadne a včas všetky Podmienky Súťaže, nemá
nárok na uplatnenie Výhry a bude zo Súťaže vylúčený.
Banka má právo Výhru Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade,
ak sa zistí, že Výherca nesplnil Podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení
tohto Štatútu. Účasť na Súťaži, ako aj Výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani
predmetom dedičského práva.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút
a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu budú zverejnené
a sprístupnené na internetovej stránke Banky (ďalej len „Internetová stránka“).
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť
alebo zrušiť.
Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že Banka je oprávnená zverejniť na sociálnych
sieťach (Facebook, Instagram, Twitter) a v médiách údaje Výhercu v rozsahu krstné
meno, alebo umelecké meno, prípadne mesto trvalého pobytu.

Účasťou v Súťaži Súťažiaci dobrovoľne udeľuje Banke súhlas na spracovanie svojich
osobných údajov, ktoré poskytol počas trvania Súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným
odovzdaním výhry.
Tento súhlas je udelený na obdobie trvania Súťaže a na obdobie po ukončení Súťaže
nevyhnutné na určenie a identifikáciu výhercu. Účastník Súťaže vyhlasuje, že si je
vedomý svojich práv podľa č. 8 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“ ),
a to najmä oprávnenia vyžadovať od Vyhlasovateľa informácie o spracúvaní
osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
informácie o zdroji, z ktorého Vyhlasovateľ získal jeho osobné údaje, právo požadovať
opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj právo odvolať svoj súhlas na
spracúvanie svojich osobných údajov, a to písomne na adrese Vyhlasovateľa.
Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže je účinné okamihom jeho doručenia
Vyhlasovateľovi a má za následok vylúčenie Súťažiaceho zo súťaže. Všetky povolenia
udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi bez nároku na odmenu.
Tento Štatút je zverejnený na Internetovej stránke Banky a dátum účinnosti tohto
Štatútu je 15. 10. 2018.

