
Súťaž   FINANČNÁ ODYSEA  v PREZI 

 
PARAMETRE SÚŤAŽE:  

- Trvanie súťaže od 30.9. 2014 do 30.10.2014 
- Odmeny v súťaži: 

 
1. Miesto 50 € + jedna hra  FINANČNÁ ODYSEA  

 
2. Miesto 30 € + jedna hra FINANČNÁ ODYSEA  

 
3. Miesto 20 € + jedna hra FINANČNÁ ODYSEA  

 
4. Miesto = rozhodujem ja o tom čo sa mi najviac páči, dostane jednu hru FINANČNÁ 

ODYSEA  
 

- Zapojenie minimum 10 ľudí, treba urobiť prezentáciu v PREZI (online tvorba prezentácií – 
www.prezi.com )  z podkladov, ktoré sú dostupné na www.financny-lekar.sk/subory-na-
stiahnutie  a zároveň skonvertovať prezentáciu na video a to umiestniť na www.youtube.com , 
vyhodnocuje sa najvyššia návštevnosť daného videa 

- Vyhrávajú prví traja autori (podľa sledovanosti videa) + 1 video, ktoré sa najviac páči mne 
- Vytvorené prezentácie budem môcť použiť na verejné účely. Prezentácia má slúžiť na 

predstavenie spoločenskej hry FINANČNÁ  ODYSEA. 
- V prezentácii je zakázané používať obsah, na ktorý zhotoviteľ prezentácie nemá autorské 

práva (aplikácie, obrázky, animácie, hudobné skladby, atď.). Za prípadné použitie takéhoto 
obsahu zodpovedá výlučne zhotoviteľ prezentácie. 

- Prezentácia má mať osnovu  aká je  v prezentácii FINANČNÁ ODYSEA - Predstavenie hry 
ktorá sa tiež nachádza na stránke www.financny-lekar.sk/subory-na-stiahnutie 

- Prezentácia má byť dynamická a kreatívna, má vychádzať hlavne z obrázkov 
- Pred tvorbou prezentácie odporúčam pozrieť si pravidlá hry, prípadne aj podrobné pravidlá 

hry, aby ste mali základný prehľad o čom hra je a pomohlo vám to uplatniť plnú silu vášho 
kreatívneho potenciálu ☺ 

- Súťaže sa môžu zúčastniť aj užívatelia mimo tohto fóra 
- Jeden autor môže do súťaže zapojiť aj viac videí, pričom každé video súťaží samostatne 

(súťažne vyhodnotené bude len jedno najnavštevovanejšie video od jedného autora) 
- Do súťaže budú zapojené len tie videá, ktorých link na youtube zašlete najneskôr do 

20.10.2014 na adresu info@ financny-lekar.sk 
- Každý, kto sa zapojí do  tejto súťaže sa môže  už od okamihu zverejnenia prezentácie na 

youtube stať aj affiliate partnerom (podporí predaj hry a má z toho aj finančnú odmenu) 
v rámci Partnerského programu 

- Partnerský program, tieto pravidlá súťaže a ostatné informácie sú zverejnené aj na stránke 
www.financny-lekar.sk 
 
 


