Štatút súťaže študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

„, NAJ poľno študent, NAJ poľno študentka“
Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „NAJ poľno študent Naj poľno
študentka“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých
súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto
dokumentu.

1. Cieľ súťaže
Hlavným cieľom súťaže je spropagovať Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a
slovenský agrosektor, podporiť a rozvinúť spoluprácu medzi akademickou obcou
a poľnohospodárskou praxou, predstaviť moderných, vzdelaných a sympatických mladých
ľudí a podporiť záujem mladej generácie o štúdium na SPU v Nitre a o prácu v agrobiznise.
Zámerom je nájsť sympatickú študentku a študenta univerzity, ktorí by svojim šarmom,
vzdelaním, dôvtipom, skúsenosťami a vzťahom k agrosektoru vhodne reprezentovali
univerzitu a seba počas celého roka na rôznych významných podujatiach.
Malo by ísť o mladých ľudí s pozitívnym vzťahom k agrosektoru, agropodnikaniu, vidieku,
farmárčeniu, potravinárstvu alebo poľnohospodárskej mechanizácii, službám a pod.
2. Organizátori súťaže
Organizátori: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre
Spoluorganizátori: Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o.
Centrum preŠtudenta
Združenie mladých farmárov na Slovensku
Korešpondenčná adresa: Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra
Cieľom členov klubu, ktorý vznikol v roku 1999, je aktívne sa podieľať na prehlbovaní
spolupráce medzi SPU, jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou
vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Klub pripravuje
rôzne aktivity (valné zhromaždenia, zasadnutia, odborné diskusie, konferencie, semináre,
výstavy a pod.) a snaží sa zapájať do mnohých projektov nielen na akademickej pôde. Klub
nadviazal spoluprácu s periodikami ako Agromagazín, Roľnícke noviny, spravodaj SPU
Poľnohospodár a TV relácia Farmárska revue. Prostredníctvom nich sa snaží prezentovať
názory a stanoviská poľnohospodárskych odborníkov verejnosti. Záujmom klubu je prizvať
do svojich radov aj nových členov, vrátane mladšej generácie, ktorí by pomáhali napĺňať
stanovené ciele klubu. (viac na www.kpo.wbl.sk).
3. Trvanie a miesto konania súťaže
Začiatok súťaže: február daného roka
Koniec súťaže: apríl daného roka
Miesto konania súťaže: priestory SPU v Nitre

4. Podmienky účasti
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti a študentky I. a II. stupňa štúdia na SPU v Nitre (všetky
fakulty a formy štúdia).
Vek od 18-25 rokov.
Trvalé bydlisko SR.
Finále – prezentácia v spoločenskom oblečení.
Podmienkou účasti v semifinále/finále je zaslanie fotografie s aktuálnym výzorom
súťažiaceho a vyplnenie prihlášky.
V nadväznosti na súťaž „NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec“ víťazi umiestnení na prvých
troch miestach (dievča/chlapec), ak sú študentmi SPU, automaticky postupujú do finále
univerzitnej súťaže.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže,
obsiahnutými v tomto dokumente.
5. Propagácia súťaže, finalistov, výhercov a výhry
5.1. Propagácia
Informácie o súťaži, pravidlách, súťažiacich a výsledkoch semifinále a finále budú
uverejnené na univerzitnom portáli www.spu.sk, webovej stránke KPO www.kpo.wbl.sk, v
univerzitnom
spravodaji Poľnohospodár, v časopise Agromagazín a prostredníctvom
facebookovej stránky súťaže www.facebook.com/najpolno.
Víťazi súťaže (študent a študentka) budú mať možnosť reprezentovať univerzitu a seba počas
celého roka na rôznych významných podujatiach (napr. veľtrhy v priestoroch výstaviska
Agrokomplex v Nitre, prezentácia univerzity na domácich a zahraničných výstavách,
prezentačný stánok SPU na Celoslovenských dňoch poľa, ples nitrianskych univerzít a i.),
zúčastniť sa na súťaži stredoškolákov NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec. S víťazmi bude
uverejnený rozhovor v spravodaji Poľnohospodár, Agromagazíne a ďalších periodikách, ďalej
na univerzitnom webe www.spu.sk, na portáli www.prestudenta.sk, predstavení budú
v relácii Farmárska revue a pod. Fotografie finalistov budú uverejnené vo vyššie uvedených
časopisoch a na webových stránkach. Finalisti budú mať možnosť nafotiť nástenné kalendáre,
ktoré vydáva spoluorganizátor.
5.2. Výhry
Víťazi získajú finančnú odmenu podľa aktuálnych možností organizátorov a študijný pobyt
v zahraničí podľa aktuálnej ponuky univerzity. Umiestnení na prvých 3 miestach získajú
vecné ceny od organizátorov a partnerov podujatia. Účastníci finále získajú ročné predplatné
1 vybratého časopisu vydavateľskej skupiny Slovenský chov, s.r.o., Naše pole, s.r.o. a MM
press, s.r.o.
6. Organizácia súťaže, časový harmonogram
A) Vyhlásenie súťaže: začiatok letného semestra daného školského roka (február)
B) Prihláška do súťaže spolu s aktuálnou fotografiou tváre musí byť zaslaná na emailovú adresu najpolno@uniag.sk (prípadne na korešpondenčnú adresu organizátora
(bod 2).
C) Výber do finále (semifinále) prebehne prostredníctvom castingu na začiatku apríla.
Výber finalistov v oboch kategóriách (študentka, študent) s uvedením mien
a fotografiami bude zverejnený na vyššie uvedených webových portáloch
a periodikách. Budú určení minimálne dvaja náhradníci pre obe kategórie. Účasť
v semifinále je možná po splnení podmienok účasti v súťaži (bod 4 Štatútu).

O postupe do finále rozhodne porota, ktorú tvoria zástupcovia organizátorov a
masmédií. Do finále postúpi max. 10 dievčat a max. 10 chlapcov.
D) Internetové hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom FB hlasovania a hlasovania
na portáli www.agrobiznis.sk (viac na: http://www.uniag.sk/sk/najpolno/) v čase od
vyhlásenia výsledkov výberu finalistov a ukončenie hlasovania bude deň pred
termínom finále. Zúčastnia sa na ňom všetci vybraní finalisti v oboch kategóriách.
Výhercovia získajú ocenenia podľa bodu 5.2.
7. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníkov súťaže
Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že
organizátor je oprávnený:
 uverejniť mená, priezviská, podoby a ostatné prejavy osobnej povahy na reklamné
a propagačné účely organizátora, bez nároku na odmenu.
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov poskytnutých pre túto súťaž. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným
osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a nasl. Zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Údaje účastníka súťaže v rozsahu mena, priezviska a podoby je možné bezplatne zverejniť
v médiách vyššie uvedených (bod 2).

V Nitre, 6.2.2015
organizátor

