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1. Úvodné ustanovenia
Názov súťaže:
Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež „PRIX EX AEQUO“ (ďalej len ako „súťaž“).
Forma súťaže:
Verejná súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Ciele súťaže:
Cieľom festivalu PRIX EX AEQUO (ďalej len „festival“) je:
a) podporovať tvorbu umeleckých diel pre deti a mládež v oblasti rozhlasovej drámy;
b) podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti rozhlasovej drámy pre deti a mládež (produkcia, texty, umelci);
c) podporovať výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti rozhlasovej
dramatickej tvorby pre deti a mládež.
Organizátor (vyhlasovateľ):
Organizátorom festivalu je Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava v spolupráci s Európskou
vysielacou úniou (EBU).
Základné informácie:
Festival je verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka a zároveň aj medzinárodnou súťažnou prehliadkou
hier pre deti a mládež.
Festivalu sa môžu zúčastniť členovia a pridružení členovia EBU.
Na festival môžu byť prihlásené dramatické rozhlasové programy určené pre deti a mládež.
Miestom konania festivalu je Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava, Slovenská republika.
Festival sa koná od 3. do 6. novembra 2020.
Oficiálnym jazykom festivalu je angličtina.
Súťaží sa v dvoch kategóriách:
- rozhlasová rozprávková hra
- rozhlasová hra pre mládež

2. Všeobecné ustanovenia
Súťažné programy:
Na festival môžu byť prihlásené dramatické programy v zmysle tohto Štatútu, vyrobené v období od septembra 2018 do konca
augusta 2020.
Rozhlasová organizácia môže do každej z kategórií prihlásiť programy, ktorých spoločná minutáž v jednej kategórii nesmie
presiahnuť 60 minút.
Technické podmienky:
Účastníci zašlú organizátorovi festivalu najneskôr do 7. septembra 2020 nasledovné materiály:
vyplnenú online prihlášku na stránke festivalu: pea.rtvs.sk/sk/prihlasenie
anotáciu každej súťažnej hry v angličtine spolu s elektronickou verziou celého textu súťažnej hry v originálnom jazyku a
v preklade do angličtiny (verzia „page to page“) na e-mailovú adresu interrel@rtvs.sk
nahrávku súťažnej hry v digitálnej forme vo formáte wav cez webovú stránku https://drive.rtvs.sk
prihlasovacie údaje (login):
o
web: https://drive.rtvs.sk
o
užívateľ (user): festival_pea_data
o
heslo (password): RTVSpea2020
Porota:
Medzinárodná porota v každej kategórii má 3 členov.
Porotu tvoria experti v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby a literatúry pre deti a mládež.
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Rozhlas a televízia Slovenska menuje do poroty každej kategórie odborníka z vlastnej krajiny, dvoch ďalších členov poroty menuje
na základe návrhov členských organizácií EBU.
Člen poroty nesmie byť osobne zainteresovaný na produkcii súťažnej nahrávky. Členovia každej poroty si zvolia spomedzi seba
predsedu.
Členovia poroty po odposluchoch všetkých súťažných programov vyberú 5 najlepších titulov z každej kategórie a zostavia
zoznam – ,,shortlist,“ z ktorého určia víťaza každej kategórie. V prípade rovnosti hlasov o cene rozhodne predseda poroty.
Kritériami hodnotenia súťažných príspevkov sú umelecké a technické spracovanie, ako aj ďalšie parametre podľa uváženia
poroty.
Ceny:
Porota udeľuje v každej kategórii tieto ceny:
cenu za celkovú kvalitu programu organizácii, ktorá program do súťaže prihlásila:
- PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú rozprávkovú hru
- PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru pre mládež
a rovnako v každej kategórii
cenu jednotlivcovi, zaangažovanému v súťažnom programe:
- PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre
- PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre pre mládež
Ceny PRIX EX AEQUO sú vecnými cenami. Ceny zabezpečí a hradí Rozhlas a televízia Slovenska. Ceny odovzdá riaditeľ
festivalu na slávnostnej ceremónii dňa 6. novembra 2020.
Daňový režim:
Vecné ceny do 350 eur sú v zmysle § 9 ods. 2 písmeno m) z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ďalších predpisov
oslobodené od dane.
Delegáti, pozorovatelia, tlač:
Delegáti, pozorovatelia a tlač sa môžu zúčastniť na verejných počúvaniach, seminároch a rozpravách, ktoré sa konajú v rámci
festivalu.
Finančné náklady:
Finančné náklady spojené s účasťou na festivale (náklady na zabezpečenie autorských práv, preklad, poštovné ako i ubytovanie,
cestovné a stravné pre účastníkov, prípadne iné) si hradí každá zúčastnená organizácia alebo individuálny účastník sám.
Cestovné a ubytovacie náklady členov poroty počas trvania festivalu hradí Rozhlas a televízia Slovenska.

3. Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky štatútu:
Po nadobudnutí účinnosti a publikovaní tohto Štatútu nie je prípustné v ňom vykonať žiadne zmeny. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo súťaž odvolať.
Ostatné ustanovenia:
Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
Účasťou udeľuje účastník prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480
(ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
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smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie
návrhov, vedenie evidencie, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa programu.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle
súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 30.11.2020. Po uvedenom období budú osobné údaje účastníkov mechanicky
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo
zodpovednaosoba@rtvs.sk. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon zo strany súťažiacich.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30. 11. 2020.
V Bratislave dňa 19.2.2020
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

