
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pravidlá súťaže 
 

„Nový školský rok, nové dobrodružstvá.“ 

súťaž realizovaná prostredníctvom facebook stránky  

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

www.facebook.com/trencianskazupa 

 

v období od 2. septembra 2016 do 28. septembra 2016 (ďalej len „súťaž“) 

 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže 

 
Vyhlasovateľom súťaže je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 
7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, DIČ: 2021613275 (ďalej len „vyhlasovateľ”).   

 

2. Účastníci súťaže 

 
Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných, stredných aj vysokých škôl na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba – 
jednotlivec alebo skupina (napr. žiak, učiteľ, školská trieda, skupina a pod.). V prípade 
prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie 
jeho zákonných zástupcov (v prípade triedy učiteľ). 

 

3. Miesto a trvanie súťaže 

 
Súťaž bude prebiehať od 2. septembra 2016 do 28. septembra 2016 do 10.00 h na facebook 
stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/trencianskazupa 

 

4. Podmienky súťaže 

 

Súťažiaci fotografiu zašle formou správy na facebook Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Fotografiu spolu s kontaktnými údajmi môžu súťažiaci zasielať aj na e-mailovú adresu: 

sutaze@tsk.sk.  Do predmetu správy je potrebné uviesť SUTAZ - SPAT DO SKOLY. 

Fotografie, na ktorých bude odfotená skupina ľudí, súťažia pod menom jednej osoby, ktorú si 

zvolia. Každá trieda, jednotlivec či skupina sa do súťaže môžu prihlásiť iba raz, resp. s jednou 

súťažnou fotografiou. Do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s násilným 

alebo inak nevhodným či vulgárnym obsahom. 

mailto:info@tsk.sk


 

Fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na facebook stránke Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/trencianskazupa/ vo fotoalbume s názvom  

„TSK opäť súťaží: Nový školský rok, nové dobrodružstvá.“ 
5. Hlasovanie 

 
Hlasovanie o najlepšiu a najoriginálnejšiu fotku v súťaži bude prebiehať v období od 2. 
septembra 2016 do 28. septembra 2016 do 10.00 h na facebook stránke Trenčianskeho 
samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/trencianskazupa 

 
Víťazné fotografie budú prvé tri, ktoré získajú najviac  „like“ alebo „páči sa“.  

 

6. Oznámenie výsledkov súťaže 

 
Kompletný zoznam výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebook stránke Trenčianskeho 
samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/trencianskazupa a na webovom sídle 
Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk po 28.9.2016.  

 

7. Výhry 

 
Výhercovia môžu po splnení súťažných podmienok získať ceny od Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Autor víťaznej fotografie (fotografie s najvyšším počtom lajkov) získa 
Župný občiansky preukaz a ďalšie vecné ceny. Druhá a tretia fotografia s najvyšším počtom 
lajkov bude ocenená knižnými publikáciami, prípadne inými vecnými cenami. Každý účastník 
súťaže, ktorého fotografia bude uverejnená na  facebook stránke Trenčianskeho 
samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/trencianskazupa, je automaticky zaradený do 
žrebovania o ďalšie limitované vydania Župného občianskeho preukazu, ktoré sa uskutoční 
počas 3. ročníka Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja v októbri 2016.  
Súťažiace skupiny budú do žrebovania o Župný občiansky preukaz zaradené pod menom 
osoby, ktorá ich prihlásila do súťaže. 

 
Na výhru nevzniká právny nárok. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom 
vyhlasovateľa súťaže. 

 

8. Odovzdanie výhier 

 
Výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v termíne, ktorý vyhlasovateľ súťaže včas oznámi. 
 

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

 
Účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami 
súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby 
vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ. 

 

10. Umiestnenie súťažných podmienok 
 

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovom sídle Trenčianskeho 
samosprávneho kraja www.tsk.sk. 
 

V Trenčíne, dňa 2.septembra 2016.   
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