
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

Usporiadateľ súťaže:  

Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava 

Administrátori súťaže: 

Mgr. Katarína Gáboríková a Mgr. Juraj Babic, PhD. 

Kontakty: (kgaborikova@hotmail.com, babic.sgc@gmail.com) 

Názov súťaže: 

 

Zapoj sa do spolupráce s aténskymi spolužiakmi! 

Be Part of a Bratislava/Athens Project ! 

 

Miesto priebehu súťaže: 

online na https://www.wix.com/html5en/hiker-

blog?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=8970596808^90879432219&e

xperiment_id=blog^e^310605835124^&gclid=EAIaIQobChMIn-

OajIak5wIVg4xRCh10_Q9FEAAYASAAEgKBJvD_BwE 

Trvanie súťaže: 

Súťaž prebieha od 4.02. 2020 do 21.02.2020 

 Podmienky účasti v súťaži : 

Súťažiacim sa môže stať iba študent Súkromného gymnázia na Českej, ktorý je registrovaný 

na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj 

FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”). Súťažiaci sa 

zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené 

na www.facebook.com/terms.php. 

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: 

Usporiadatelia vložia na profile https://www.facebook.com/Bratislava/ Athens výzvu, aby 

používatelia verejne zdieľali obrázok a stali sa fanúšikmi uvedeného profilu. 
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Úlohy: 

V anglickom jazyku vytvor svoju vizitku (https://www.wix.com/html5en/hiker-

blog?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=8970596808^90879432219&e

xperiment_id=blog^e^310605835124^&gclid=EAIaIQobChMIn-

OajIak5wIVg4xRCh10_Q9FEAAYASAAEgKBJvD_BwE) zahrňujúc nasledovné úlohy 

a pošli na jednu z mailových adries administrátorov (kgaborikova@hotmail.com, 

babic.sgc@gmail.com) weblink.  

1. Nájdi fotografiu miest Bratislavy a Atén tak, aby boli v niečom podobné. 

2. Popíš ich podobnosť a nájdi pár rozdielov. 

3. Zdôvodni jednoducho svoj záujem spoznať gréckych stredoškolákov. 

4. Pripoj svoju fotku a stručne napíš niečo o sebe (v súvislosti s Gréckom).  

5. Ak by si dostal príležitosť podnikať v Grécku, v ktorej oblasti (turizmus, IT, 

automobilový priemysel, školstvo, atď.). 

Víťazi budú určení nasledujúcim spôsobom: 22.02.2020  budú vybraní niektorí používatelia, 

ktorí verejne zdieľali obrázok s výzvou, odpovedali na súťažné otázky. 

Výhra v súťaži:  

1. členstvo v medzinárodnej spolupráci so študentmi strednej školy gréckych Atén 

2. návšteva gréckej metropoly a spolupracujúcej školy 

Splnením podmienok súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Komunikácia projektu a výsledkov 

Súťaž končí 21.02.2020 do 12:00. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní prostredníctvom súkromnej Facebook správy.  

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého 
alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK). 

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete 

FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry 
bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK. 

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). 
Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre. 

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je 
uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. 

V Bratislave dňa 29.01.2020 
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