1. VIRTUALNI HEKATON TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
na temo »Dogodek za mlade v Lipici po koroni«
Pozdravljeni mladi in mladi člani turističnih društev/zvez, čas je za virtualni hekaton!
Vabimo vas, da čas, ki ga trenutno večinoma preživljamo doma, izkoristite in nam pokažete svoje
znanje, inovativnost ter dobro delovanje v skupini in si zraven prislužite še nagrado Kobilarne Lipica!
Član zmagovalne ekipe prejme: nočitev z zajtrkom za dve osebi, ogled Kobilarne Lipica in vožnjo s
kočijo (koriščenje nagrade bo možno v drugi polovici leta 2021).
Za vse mlade v starosti od 16 do 29 let smo pripravili Virtualni turistični hekaton, ki bo potekal v
sredo, 10. februarja 2021 preko platforme Zoom. Predstavniki Mladinskega odbora Turistične zveze
Slovenije vam bodo najprej predstavili izziv ter podali usmeritve in navodila za njegovo reševanje,
nato pa boste imele ekipe na voljo čas, da najdete in izpopolnite svojo rešitev. Na koncu boste svojo
idejo na kratko predstavili. Tekmovanje bo potekalo v tričlanskih ekipah, najmanjše število
sodelujočih ekip je 5 (pet) in največ 10 (deset). Če pa se prijavljate kot posameznik, vam skupino
dodelimo mi.
Za sodelovanje je potrebno izpolniti priloženo Prijavnico in jo po e-pošti oddati najkasneje v petek, 5.
februarja 2021 na naslov info@turistična-zveza.si.

Hekaton bo potekal v sredo, 10. februarja 2021 dopoldan ali popoldan. V kolikor se boste
dijaki/študentje vrnili v šole bomo hekaton izvedli v popoldanskem času, v kolikor pa se bo
pouk nadaljeval na daljavo pa bo hekaton izveden v dopoldanskem času. Časovno izvedbo
hekatona bomo določili po 5. februarju 2021.
ČASOVNICA DOPOLDAN
10.00 – 10.30 predstavitev problema
10.30 – 12.00 delo v timih/ekipah
12.00 – 12.30 predstavitev rešitev posameznih skupin
13.00 – 13.15 razglasitev zmagovalcev
ČASOVNICA POPOLDAN
14.00 – 14.30 predstavitev problema
14.30 – 16.00 delo v timih/ekipah
16.00 – 16.30 predstavitev rešitev posameznih skupin
17.00 – 17.15 razglasitev zmagovalcev

Splošni pogoji sodelovanja
Mladinski odbor Turistične zveze Slovenije (v nadaljevanju MO TZS) je organizator virtualnega
hekatona (v nadaljevanju Organizator).

1. Osnovne informacije
Hekaton združuje mlade, iz različnih področij, ki tekmujejo v reševanju dejanskega problema.
Tekmovanje poteka v inovativni obliki z namenom ustvariti in razviti nove ideje ter nova sodelovanja.
Hekaton bo potekal na daljavo in sicer v virtualnem okolju na spletni platformi Zoom.
2. Registracija in organizacija
Hekaton je tekmovanje z zahtevno organizacijo, zato se od udeležencev pričakuje resen pristop in
visoka stopnja angažiranosti. Za ustrezno računalniško in ostalo opremo potrebno za udeležbo na
hekatonu poskrbi vsak udeleženec sam. Organizator ne krije morebitnih stroškov, ki bi udeležencem
nastali v zvezi ali zaradi opravljanja nalog hekatona.
Dogodek je namenjen vsem, ki se prijavo s priloženo prijavnico in izpolnijo vse ostale prijavne pogoje.
S prijavo se udeleženci zavezujejo spoštovati te splošne pogoje in vsa dodatna navodila, ki jih bodo
prejeli v sklopu tekmovanja. Za veljavno registracijo mora udeleženec izpolniti sledeče pogoje:
 izpolniti prijavnico, ki zajema osnovne osebne in kontaktne podatke: ime, priimek, datum
rojstva, naslov, poštna številka in kraj, e-naslov, telefonska številka, pridobljena izobrazba,
delovne izkušnje, članstvo v turističnem društvu/zvezi;
 opraviti registracijo na platformi Zoom na kateri se izvaja hekaton;
Vsi udeleženci s sodelovanjem v hekatonu sprejemajo te splošne pogoje. V nasprotnem primeru
sodelovanje na hekatonu ni možno.
Zaradi specifičnosti izvedbe virtualnega hekatona si Organizator pridržuje pravico, da udeležence
naknadno pozove k dopolnitvi registracijskih podatkov, ki jih mora slednji posredovati v dveh (2)
dneh od prejema poziva na svoj elektronski naslov. V nasprotnem se šteje, da je registracija
nepopolna.
3. Pogoji za udeležbo
Tekmovanja se lahko udeležijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 starost 16 do 29 let;
 opravljena registracija, kot navedeno v 2. točki teh splošnih pogojev; tako opravljena
registracija udeležencem omogoča prijavo na spletnem mestu Zoom, na katerem se odvija
hekaton;
 prijavijo se lahko ekipe z največ tremi člani in posamezniki, ki jih organizator dodeli v
tričlanske ekipe;
 v hekatonu ne morejo sodelovati člani MO TZS.
O vseh nadaljnjih pogojih in navodilih o poteku hekatona bodo udeleženi obveščeni na posredovani
elektronski naslov ali na spletni platformi, kjer hekaton poteka.
Nepopolne prijave ali prijave z lažnimi podatki bodo diskvalificirane.
4. Dogodek določajo pravila:
 Udeleženci so razdeljeni v skupine po 3 udeležence, ki so jim predstavljeni izzivi.
 Išče se inovativno in demonstrativno rešitev, ki je v skladu z izzivom. Rešitve morajo ustrezati
naslednjim merilom:
o Rešitev mora biti v slovenščini.
o Vsaka ekipa sme predstaviti samo eno rešitev, nepopolne rešitve se lahko
diskvalificira.
o Obliko oddane rešitve določi MO TZS, ki poda izziv.
o Rešitev je predstavljena komisiji v sestavi članov MO TZS.
o Zmagovalca določi komisija v sestavi članov MO TZS, njihova odločitev je dokončna.
o Zmagovalna ekipa prejme nagrado Kobilarne Lipica.

o

Udeleženec zagotavlja, da je končna rešitev njihovo lastno delo in ne krši nobenih
lastninskih in intelektualnih pravic tretje osebe.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije katerekoli ekipe, ki ne spoštuje teh splošnih
pogojev in ostalih navodil, ki bodo posredovana tekom izvedbe tekmovanja. Tekmovanje bo potekalo
v sodelovanju z administratorji in moderatorji Organizatorja. Udeležencem je omogočena
komunikacija z moderatorji v virtualni obliki na spletnem mestu. Moderatorji udeležence usmerjajo
pri pripravi reševanja izziva.
Med najboljšimi idejami se izbere zmagovalno ekipo, ki prejme glavno nagrado skladno s temi
splošnimi pogoji. Osebni podatki članov ekipe, ki pripravi zmagovalno idejo, bodo javno objavljeni na
spletni strani www.turisticna-zveza.si.
5. Ocenjevanje prispevkov
Zmagovalno idejo bo izbrala 3-5 članska komisija sestavljena iz predstavnikov MO TZS, gospodarske
organizacije s področja turizma ali turistične organizacije ter predstavnikov TZS.
Komisija bo ideje ovrednotila glede na inovativnost rešitve ter glede na njihovo tehnično in finančno
izvedljivost.
Odločitve komisije so dokončne. Komisija lahko po lastni presoji podaljšanja čas sojenja za
nedoločeno obdobje in/ali določi nove naloge za dopolnitev ideje.
6. Kaj je potrebno za prijavo?
Vse ekipe bodo imele enak izziv, in sicer:
 skladno z navodili poiskati optimalno rešitev v sklopu danega izziva;
Od udeležencev se pričakuje:
 visoka motiviranost in zmožnost razmišljanja z namenom ustvariti uporabno in inovativno
rešitev;
 strokovnost in multidisciplinarnost z namenom ustvariti dovršeno idejo in finančno izvedljivo
rešitev;
 veselje do reševanja novih izzivov.
7. Zmagovalci in nagrade
Nagrado prejme zmagovalna ekipa, ki jo sestavljajo tri fizične osebe, izbere pa jo komisija.
Zmagovalno ekipo razglasi predstavnik komisije ob zaključku virtualnega hekatona. Člani zmagovalne
ekipe nagrado prejmejo po pošti.
Nagrado lahko prevzamejo osebe ekipe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 je fizična oseba;
 sodeluje na dogodku virtualni hekaton, ki ga organizira MO TZS;
 na hekatonu skupaj z ostalimi člani ekipe pomaga predstaviti idejno rešitev svoje ekipe;
 je del zmagovalne ekipe.
8. Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine
Udeleženec zagotavlja in jamči, da je ideja izključno rezultat njegovega izvirnega dela ter da ne krši
nobenih intelektualnih in avtorskih pravic tretjih oseb, vključno, vendar brez omejitev, s patenti,
blagovnimi znamkami in sorodnimi avtorskimi pravicami.
Udeleženec s sprejemom teh splošnih pogojev prenaša vse pravice intelektualne lastnine, avtorske in
druge sorodne pravice na prispevku. Organizator s prenosom pridobi vse materialne avtorske
pravice, kot so pravice do reprodukcije, distribucije, dajanja v najem, kopiranja, urejanja, prirejanja,
javnega prikazovanja, javnega izvajanja, prenašanja, oddajanja, objavljanja in uporabe, delno ali v

celoti, vsakega prispevka na kakršenkoli način brez dodatnih nadomestil med hekatonom in po njem.
Prenos pravic je izključen, nepreklicen ter časovno in teritorialno neomejen. Imetnik vseh moralnih
pravic na prispevku ostane udeleženec.
Vsak udeleženec izrecno izjavlja in se strinja, da obstaja možnost, da so drugi udeleženci ali tretje
osebe pripravili in/ali naročili dela, ki lahko po svojem videzu ali vsebini izkazujejo podobnosti s
prispevki udeležencev oziroma da lahko podobna dela pripravijo in/ali naročijo njihovo pripravo v
prihodnosti. Vsak udeleženec se izrecno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz tega naslova,
predvsem pa iz naslova podobnosti takšnih rešitev z njegovim prispevkom.
9. Javne objave in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v hekatonu se udeleženec strinja z javno objavo, uporabo in posredovanjem svojega
imena, fotografije in/ali podobe, biografskih podatkov, prispevka ter svojih resničnih izjav za potrebe
oglaševanja in promocije, vključno, vendar brez omejitve, z objavami v glasilih Organizatorja, na
njegovih spletnih mestih ter družabnih omrežjih brez kakršnegakoli nadomestila.
Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev, kot samostojni upravljavec podatkov, obdelava
se izvaja v skladu s pogoji in nameni prejšnjega odstavka teh splošnih pogojev. Udeleženec dovoljuje
obdelavo in objavo slik na spletni strani Organizatorja. Ob tem se strinja z minimalno korekcijo slik,
na kateri se nahaja.
Avdio-vizualna gradiva, na katerih se nahajajo udeleženci, se hranijo v digitalnem arhivu
Organizatorja.
Udeleženec s sprejemom teh splošnih pogojev razbremeni Organizatorja vsakršne odgovornosti za
škodo, ki jo udeleženec lahko utrpi, zaradi javne objave, širjenja, reprodukcije in uporabe njegovih
podatkov ter se odpoveduje pravici do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov v navedenih primerih.
Organizator se obvezuje, da bo vse zbrane osebne podatke uporabil za namene, kot izhaja iz teh
splošnih pogojev ter jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l. RS, št.
94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Ur.l. RS št. 13/2007-UPB1,
110/2009) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) (Ur.l. EU, L119/1). Za zaščito osebnih
podatkov Organizator zagotavlja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.
10. Omejitev odškodninske odgovornosti
Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo udeleženec posredno ali
neposredno utrpi zaradi sodelovanja v hekatonu in/ali prejema, uporabe in prevzema katerekoli od
nagrad oziroma nezmožnosti slednjega. Nadalje Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 kakršnekoli tehnične okvare, vključno z okvaro kateregakoli telefona, računalnika, omrežja,
strojne ali programske opreme;
 nedostopnost katerekoli od storitev, ne glede na razloge za to;
 elektronske ali človeške napake, ki lahko nastanejo pri izvedbi hekatona ali
 kakršnekoli poškodbe oseb in lastnine oziroma drugo povzročeno škodo, vključno s škodo na
računalniški opremi, ki posredno ali neposredno, v celoti ali delno, nastane zaradi udeležbe
na hekatonu.
Udeleženec s sprejemom teh splošnih pogojev Organizatorja v celoti odvezuje vsake odgovornosti za
kakršnokoli nastalo škodo, poškodbe ter izgubo, znano ali neznano, absolutno ali pogojno, ki nastane
ali bi lahko nastala zaradi ali v povezavi z:
 neupoštevanjem teh splošnih pogojev in ostalih pravil hekatona;
 lažnimi izjavami, ki jih udeleženec poda v sklopu udeležbe na hekatonu, ali
 udeležbo na hekatonu.

V zvezi z navedenim se udeleženec zavezuje Organizatorja v celoti obvarovati pred odškodninskimi in
drugimi zahtevki tretjih oseb ter jima v celoti povrniti morebitno nastalo škodo.
11. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi, spremembe ali prestavitve dogodka.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji v celoti ali delno prekliče, spremeni ali ustavi
tekmovanje, in sicer v primeru goljufije, tehničnih ali drugačnih težav oziroma v primeru ogrožene
celovitosti tekmovanja brez odgovornosti do udeležencev.
Organizator si pridržuje pravico po lastni presoji diskvalificirati kateregakoli udeleženca/ekipo v
primeru suma kršitev teh splošnih pogojev, goljufanja, groženj oziroma nadlegovanja drugih
udeležencev ali predstavnikov Organizatorja.
Če se za katerokoli določilo teh splošnih pogojev ugotovi, da je nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo,
to ne bo vplivalo na zakonitost, veljavnost ali izvršljivost ostalih določb. Organizator se zavezuje
takšne nezakonite, neveljavne ali neizvršljive določbe zamenjati z določbami, ki najbolj ustrezajo
namenu, ki ga zasleduje takšna določba.
Ljubljana, 25. januar 2021

