MMC-jev otroški video natečaj: »KAJ PA TI ZNAŠ?«

Otroci in mladi po celem svetu v zadnjih mesecih opozarjajo na svetovno okoljsko krizo. Da otroci
spremljajo svet z budnimi očmi in imajo še veliko drugih sporočil, ki bi jih radi predali širši javnosti,
verjamemo ustvarjalci otroškega portala MMC RTV Slovenija. Z video natečajem "KAJ PA TI ZNAŠ?"
jim zato ponujamo medijski prostor za izražanje. Spletni prostor otroškega portala RTV bodo lahko
napolnili s svojimi idejami, pokazali svoje talente in izume, prav tako pa tudi opozorili na svoje misli
o svetu.
K sodelovanju vabimo osnovnošolce iz prve in druge triade v šolskem letu 2019/2020. V okviru razpisa
bomo zbirali video posnetke, ki so jih na izbrano temo pripravili posamezniki ali skupine do štirih otrok,
v katerih skozi posnet material:
o
o
o
o

Otroci izražajo zdravo samopodobo in predstavljajo svoje talente (glasbene, pevske, športne, …)
ali raznovrstne druge aktivnosti (umetniško udejstvovanje, modelarstvo, ročne spretnosti, …),
otroci predstavljajo svoje izume ali ideje zanje,
opozarjajo na njim pomembno problematiko (okoljsko, družbeno, socialno, vrstniško,
medgeneracijsko),
otroci predstavijo svoj projekt asistence pomoči potrebnim v svojem lokalnem okolju ali širši
družbeno koristni projekt.

Pod budnim očesom strokovne žirije in uporabnikov spleta - ki bodo za svoje favorite lahko glasovali in
jim pomagali do zmage - bomo zbirali in objavljali videe o projektih, izdelkih in glasbenih točkah, da bo
o njih lahko slišala tudi širša javnost.

Najboljše bomo v sodelovanju s sponzorji tudi nagradili!
Glavno nagrado,
kamero GoPro
bo prejel avtor najboljšega video prispevka,
prvouvrščena skupina pa bo prejela
4x karaoke napravo.
Nagrade je prispevalo podjetje Merkur.
Tudi finaliste čaka širok nagradni sklad – v njem se bleščijo vstopnice za muzeje, escaperoom-e ter
obisk drugih atrakcij, pa knjižne nagrade.
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Z zbiranjem video prispevkov, ki so lahko posneti s pametnimi telefoni, pričnemo s 4. 11. 2019. Na
otroškem spletnem portalu RTV jih bomo sicer sprejemali in predstavljali skozi celo šolsko leto
2019/2020. Zanje bo mogoče spletno glasovati in tako svojemu favoritu pomagati do zmage!
Zmagovalci bodo razglašeni proti koncu šolskega leta, 10. 6. 2020.

Podrobnosti natečaja- splošni pogoji:
1.

Oblike izdelkov
Izdelki, prijavljeni na natečaj, naj bodo videoposnetki, ki lahko vsebujejo različne vsebine (lahko vsebuje
razpravo ali predstavitev stališča, prikaz izdelave izdelka, branje besedila, deklamiranje pesmi, izsek iz
gledališke/lutkovne predstave, kakšen drug gledališki, plesni, glasbeni nastop, skeč, predstavitev projekta
ali akcije …). Videoposnetek je lahko posnet s pametnim telefonom. Lahko je zmontiran tudi s pomočjo
sodobnih multimedijskih formatov oziroma s pomočjo mobilnih aplikacij. Izdelke lahko izdela posameznik
ali pa so skupinsko delo skupine velikosti do 4 otrok. Otrokom lahko pomaga mentor.
V izbor ne bomo uvrstili izdelkov, ki bi kogar koli na kakršen koli način žalili, spodbujali k verski, rasni,
politični ali drugi nestrpnosti in vsebovali vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

2.

Natečajni pogoji
Priporočena dolžina video izdelka je do tri minute. Format videa je lahko eden izmed naslednjih: AVI,
MP4, QuickTime (mov, qt) in MPEG. V primeru, da je poslano gradivo predolgo, ga ne bomo mogli
upoštevati.

3.

Kdo lahko sodeluje
Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki in skupine do štirih članov, ki vključujejo otroke prve in druge
triade osnovne šole. Vsak prijavitelj (posameznik ali skupina) lahko sodeluje večkrat, neomejeno. RTV do
avtorjev nima nobenih materialnih obveznosti.

4.

Avtorstvo
Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo gradiva, uporabljenega v prijavljenem izdelku. Uporaba
avtorsko zaščitenega gradiva brez dovoljenja avtorja oziroma lastnika avtorske pravice, je prepovedana,
izjema je le glasbeni del video izdelka. Priporočljivo je, da se v primeru uporabe glasbe v posnetku uporabi
tako glasbo, ki je brezplačno na voljo za opremo video posnetkov ali pa so avtorji videa tudi avtorji
uporabljene glasbe. Če prijavitelj sam nima avtorskih pravic uporabljene glasbe, mora natančno navesti,
katera glasba je bila uporabljena (naslov, izvajalec, album). Prepovedana je uporaba že narejenih video-,
avdio-, foto- ali grafičnih elementov, katerih avtor ni udeleženec natečaja.
Udeleženec zagotavlja, da je lastnik avtorskih pravic za vse gradivo, uporabljeno pri nastajanju izdelka. V
izdelkih, prijavljenih na natečaj, ni dovoljena uporaba logotipov in imen blagovnih znamk, ki so zaščiteni,
razen z dovoljenjem lastnikov. Avtor s tem, ko izdelek pošlje na natečaj, dovoljuje njegovo namestitev na
spletnih straneh RTV Slovenija.
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5.

Nagrade
Glavna nagrada za posameznike je GoPro kamera. Glavna nagrada za skupino so 4x naprava za karaoke.
Spremljevalne nagrade, ki jih bo žirija razporedila med finaliste (posameznike in skupine) so:
- štiri vstopice za Hišo iluzij Ljubljana,
- štiri vstopice za Trampolin park Woop! Ljubljana,
- štiri vstopice za Vulkanijo Pomurje,
- štiri vstopice za Kinodvor Ljubljana,
- štiri vstopice za Kino Ptuj,
- štiri vstopice za Expano Murska Sobota,
- štiri vstopice za Hišo eksperimentov Ljubljana,
- štiri vstopice za Vodno mesto Atlantis,
- štiri vstopice za Kolosej Ljubljana,
- štiri vstopice za Escaperoom Otroška akademija Ljubljana,
- 2 vstopnici za 5 do 10 oseb za Escaperoom Enigmarium Ljubljana ali Maribor,
- štiri vstopice za Cineplexx Celje, Koper, Kranj, Maribor ali Novo mesto,
- družabna igra Male sive celice,
- knjiga Chris Riddell: Otilija in škrlatni lisjak + Otilija in rumena mačka
- knjiga Leopold Suhodolčan: 7 nagajivih
- knjiga Primož Suhodolčan: Goran: Legenda o zmaju
- knjiga Nonda Chatterjee: Stari, ki ni poslušal
- knjiga Kate DiCamillo: Čudežno potovanje Edwarda Tulana
- knjiga Kestutis Kasparavičius: Dežela lenuhov
- knjiga ZEP: Titeuf - Na to so nore punce
- knjiga René Goscinny: Lucky Luke – Dalton City

6.

Prijava izdelkov na natečaj
Razpis je objavljen na spletni strani: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/7395.
Mapo prijavitelja je potrebno dostaviti Multimedijskemu centru v FTP mapo preko povezave. Za nalaganje
posnetkov je potrebno uporabiti ftp klient - kot na primer Filezilla: https://filezilla-project.org/
Potrebno je vpisati naslednje podatke:
Ime FTP mape: ftp.rtvslo.si
Uporabniško ime: tiznas
Geslo: rtvslovenija
S pomočjo klienta boste dodali datoteko iz vašega računalnika v varovano FTP mapo vzpostavljeno na
RTV. Zaradi varovanja osebnih podatkov ne boste mogli videti vsebine mape. Lahko, da vas bo računalnik
zaradi tega spomnil na napako, vendar verjemite izpisanemu obvestilu o oddaji vaše datoteke.
Mapa prijavitelja mora vsebovati:
Izpolnjen podpisan obrazec Prijavnica za video natečaj z ustrezno oznako:
priimek_ime_VN2019_prijavnica (pdf, doc).
Video z ustrezno oznako: priimek_ime_VN2019_video (AVI, MP4, QuickTime (mov, qt) in MPEG)
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Strokovna žirija bo posnetke pregledala in primerni material objavila na spletnih straneh RTV. Ob prijavi
izdelkov mora starš ali skrbnik otroka, ki je avtor materialov, priložiti tudi dovoljenje za sodelovanje v
natečaju in objavo vseh posredovanih materialov v našem mediju v skladu z natečajem ali za namene
njegove promocije.
Avtor s prijavo zagotavlja, da se osebe, ki nastopajo v videu strinjajo s snemanjem in da jih je seznanil z
namenom uporabe posnetka.

7.

Rok za prijavo izdelkov in drugi roki natečaja
V natečaju sodelujejo vsi izdelki dostavljeni od 4. 11. 2019 do 30. 3. 2020. Videi bodo po prejemu tudi
objavljeni na spletnih straneh MMC. Z dnem 30. 3. 2020 končamo z zbiranjem materialov. Glasovanje bo
možno od 1. 4. 2020 do 15. 5. 2020. Nagrajence bomo objavili do 10. 6. 2020.

8.

Žirija in način selekcije
Zmagovalce natečaja bomo dobili s pomočjo žirije in spletnega glasovanja uporabnikov. Žirijo oziroma
komisijo bodo sestavljali trije člani uredništva MMC RTV Slovenija. Zmagovalci oziroma prejemniki nagrad
bodo določeni po ključu teže glasov: žirija 50% in spletno glasovanje 50%.
Svoj glas bo na spletu v obdobju spletnega glasovanja iz enega IP naslova mogoče oddati 5x dnevno za
poljubni video.
Komisija bo izdelke ocenjevala glede na vnaprej določeno matriko kriterijev.
Odločitev o zmagovalcih je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

9.

Dodatne informacije
Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: tiznas@rtvslo.si. Informacije o nagrajencih
bomo objavili na straneh otroškega portala MMC RTV SLO do 10. 6. 2019, nagrajenci pa bodo obveščeni
tudi po elektronski pošti.

Varstvo osebnih podatkov:
Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 475 2111
https://www.rtvslo.si/rtv
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):
Mag. Simona Habič
01/475 44 66
vop@rtvslo.si
Namen obdelave osebnih podatkov
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V okviru ustvarjanja spletnih vsebin v MMC za spletni portal RTVSLO.SI bomo za namen izvedbe in izbora video
natečaja Kaj pa ti znaš? za osnovnošolce iz prve in druge triade ter zagotavljanja varnosti otrok obdelovali osebne
podatke. Obdelovali bomo tudi IP naslov glasovalcev za izbor.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava osebnih podatkov je potrebna, da lahko izvedemo potrebne aktivnosti na podlagi prijave otroka in
njegovih izdelkov na natečaj:
-

-

prijavo za sodelovanje in izvedbo natečaja;
prenos avtorske in sorodnih pravic;
posnamemo in/ali fotografiramo otroka za namen produkcije, promocije, javne priobčitve
posnetkov, materialov in novinarskih vsebin, ki nastanejo v okviru video natečaja Kaj pa ti znaš? RTV
Slovenija;
izvedbo/izplačilo/podelitev nagrade
spletno glasovanje.

Ker obdelujemo osebne podatke otrok, morajo nosilci starševske odgovornosti / zakoniti zastopniki otroka
prijavnico podpisati. S spoštovanjem splošnih pogojev natečaja in s prijavo namreč izvajamo ukrepe na vašo
zahtevo v skladu s 6 (1) b členom splošne uredbe EU 2016/ 679 (GDPR). Podatke potrebujemo torej za izvajanje
ukrepov in za izvajanje pogodbe z otrokom/ zakonitim zastopnikom na katerega se nanašajo osebni podatki in sicer
za prijavo, oddajo video gradiva prek FTP strežnika, prenos avtorske in sorodnih pravic in sodelovanje otroka za
namen produkcije, promocije, javne priobčitve natečaja. Samo od avtorjev nagrajenih izdelkov in njihovih zakonitih
zastopnikov bomo v posebnem obrazcu Podatki pogodbenega partnerja za namen izplačila/predaje nagrade
zahtevali podatke za podelitev nagrade v skladu z zakonodajo.
Avtor s prijavo zagotavlja, da se osebe, ki nastopajo v videu strinjajo s snemanjem in da jih je seznanil z namenom
uporabe posnetka.
Osebne podatke oseb (samo IP naslov), ki bodo za izbor videa glasovali prek spletnega glasovanja bomo
obdelovali na podlagi (člen 6 (1) b EU2016/679 (GDPR) z namenom izvedbe in omejitve možnosti števila
dnevnega glasovanja iz enega IP. Oseb s tem podatkom ne moremo identificirati.
Katere podatke in vrste podatkov bomo obdelovali
RTV Slovenija bo obdelovala najmanjši nabor podatkov, da še lahko izvede natečaj.
Za izvedbo natečaja in izbora:
•

•

•

Ob prijavi: ime in priimek otroka, starost otroka, razred otroka, video gradivo, davčna številka otroka; ime
in priimek starša ali zakonitega zastopnika, telefonska številka ali elektronski naslov zakonitega
zastopnika, davčna številka zakonitega zastopnika.
Ob izplačilu (samo za nagrajence): ime, priimek otroka, davčna številka otroka, naslov stalnega bivališča
– ulica, poštna št. in kraj stalnega bivališča otroka, država rezidentstva otroka, naslov začasnega bivališča
otroka, št. osebnega bančnega računa otroka (v kolikor otrok nima lastnega bančnega računa, zakoniti
zastopnik vpiše svoj račun). Izjava o tem ali je otrok davčni zavezanec ali ne, vrsta nagrade.
Za produkcijo, promocijo in javno priobčitev natečaja: fotografije, avdio in video posnetki.

Osebni podatki glasovalcev:
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•

IP naslov z namenom izvedbe glasovanja in omejitve možnosti števila dnevnega glasovanja (osebe ne
moremo identificirati).

Dostop do podatkov
•

•

dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe na RTV Slovenija, v okviru zakonskih
obveznosti do osebnih podatkov lahko dostopajo tudi tisti, ki imajo za dostop do podatkov podlago v
zakonu in/ali izkažejo pravni interes, v primeru in za namen poravnave dohodnine ob podelitvi glavnih
nagrad po izbiri zmagovalcev v skladu z zakonodajo določene podatke posredujemo Finančni Upravi
Republike Slovenije;
objava na spletnem portalu RTVSLO.SI: video posnetke bomo objavili zgolj z imenom otroka (brez
priimka), razkrili bomo video posnetek v katerem nastopa otrok, razred, starost otroka, v kolikor bo otrok
posnel tudi podnapise drugih oseb, objavili bomo video gradivo, ki omogoča sodelovanje v video natečaju.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
RTV Slovenija podatkov ne bo prenašala v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Rok hrambe
Podatki se obdelujejo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za
dosego namena oz. ciljev obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave
teh osebnih podatkov kadar je obdelava potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe. RTV SLO hrani
osebne podatke v skladu z zakonom, kadar je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. Podatki
glasovalcev (IP naslov) se brišejo v roku 24 ur.
Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov
Pravice in načini njihovega uveljavljanja za posameznike so navedene v Politiki varstva osebnih podatkov in
zasebnosti RTV Slovenija.
S pisno zahtevo, poslano na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana ali na tiznas@rtvslo.si lahko
posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov,
ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, eno brezplačno kopijo osebnih podatkov in izpis v
strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, v določenih primerih prenos k drugemu. Osebnih
podatkov, ki jih moramo hraniti na podlagi zakona ali do preteka zakonsko obveznega roka hrambe ne bomo smeli
izbrisati. Izbris (pravica do pozabe) RTV SLO izvede, ko namena za obdelavo posameznikovih osebnih podatkov
nima več ter kadar so izpolnjene predpostavke iz zakonodaje in 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU)
2016/679.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@iprs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
Zagotovitev podatkov
Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, glede izplačila/podelitve nagrade tudi zakonska
obveznost. Posameznik mora zagotoviti osebne podatke za izvedbo natečaja. Če jih ne zagotovi, ne more
sodelovati v natečaju. Posameznik se mora strinjati s splošnimi pogoji sodelovanja v video natečaju.
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Zagotovitev IP naslova glasovalca je nujna za izvedbo glasovanja.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
RTV Slovenija v natečaju ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov.

RTV Slovenija

*Splošne pogoje smo dne 12. 11. 2019 spremenili – ob izplačilu nagrad ne bomo zbirali podatka EMŠO otroka.
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