
Pravidlá súťaže 

„Vymeň dobrý nápad za nový bicykel od TSK“ 

Súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 22.11.2017 do 15.06.2018 

(ďalej len „súťaž“). 

S Ú Ť A Ž N É   P O D M I E N K Y 

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 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja. 

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie 

jeho zákonných zástupcov. 

(ďalej len „účastníci“) 

3. Miesto a trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať v termíne od 22.11.2017 do 15.06.2018, pričom v termíne od 22.11.2017 do 

22.05.2018 možno zasielať návrhy na uvedené kontakty a od 23.5.2018 do 15.06.2018 bude verejnosť 

hlasovať o víťazných návrhoch. 

4. Podmienky súťaže 

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže (od 22.11.2017 do 22.05.2018) 

pošle svoj návrh na názov novej 100 km dlhej cyklotrasy, ktorú  stavia Trenčiansky samosprávny kraj 

a spojí južnú hranicu kraja so severnou. Návrhy je možné posielať: 

- písomnou formou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01  Trenčín), na obálku je potrebné uviesť označenie „Cyklotrasa – súťaž“, 

- e-mailom na sutaze@tsk.sk, do predmetu je rovnako potrebné uviesť „Cyklotrasa – súťaž“, 

- prostredníctvom správy na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/?ref=br_rs 

Spolu s návrhom je potrebné uviesť stručné zdôvodnenie navrhovaného názvu cyklotrasy, meno 

a priezvisko súťažiaceho a jeho kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail). V prípade osoby 

mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu maloletej osoby. 

Samotný názov cyklotrasy, ktorý účastník navrhne, by mal byť výstižný a nie príliš dlhý, pričom musí 

tematicky korešpondovať s Trenčianskym krajom (jeho prírodným bohatstvom, kultúrnymi a historickými 

pamiatkami, významnými osobnosťami, cestovným ruchom, atď). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nebudú korešpondovať so stanoveným zadaním súťaže, prípadne 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/?ref=br_rs


budú obsahovať nevhodný obsah. Každá fyzická osoba sa do súťaže môže zapojiť maximálne s troma 

súťažnými návrhmi. 

5. Vyhodnotenie súťaže 

O víťazovi súťaže rozhodne verejnosť na základe hlasovania na webovom sídle TSK 

https://www.tsk.sk/. Do hlasovania budú zapojené všetky zaslané návrhy. V prípade veľmi veľkého 

počtu návrhov, ktorý by znemožnil hlasovanie, si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo na užší výber 

návrhov zaradených do hlasovania. O užšom výbere rozhodne komisia zložená zo zástupcov Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, 

Slovenského cykloklubu a organizátorov Vrchárskej koruny Trenčianska. V prípade nízkeho počtu 

návrhov si organizátor súťaže vyhradzuje právo určiť víťazný názov cyklotrasy prostredníctvom členov 

uvedenej komisie.  

6. Oznámenie výsledkov súťaže 

Kompletný zoznam výhercov zverejní vyhlasovateľ na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho 

kraja https://www.tsk.sk/ a na facebookovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/?ref=br_rs  po termíne ukončenia súťaže, tj. po 15. júni 

2018. 

7. Výhry 

Po splnení súťažných podmienok môžu výhercovia získať ceny od Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Autor víťazného návrhu s názvom cyklotrasy získa hlavnú výhru, ktorou je nový horský bicykel. 

Autori súťažných návrhov, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, získajú vecné ceny (cyklistický dres, 

prilba, zvonček, trúba) od Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

8. Odovzdanie výhier 

Vecné výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na mieste a v termíne, ktorý 

vyhlasovateľ súťaže včas oznámi na svojom webovom sídle https://www.tsk.sk/ a priamo na kontaktoch 

uvedených spolu s navrhovaným súťažným príspevkom. 

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami 

a podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Zároveň dáva súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú vyhlasovateľom súťaže 

použité výhradne pre potreby súťaže. Odoslaním súťažného príspevku dáva autor vyhlasovateľovi 

súťaže súhlas s jeho ďalším spracovaním. 

10. Umiestnenie súťažných podmienok 

Súťažné podmienky budú pre verejnosť a potenciálnych účastníkov súťaže sprístupené na webovom 

sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk. 

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok. 

V Trenčíne, 22. novembra 2017 

https://www.tsk.sk/
https://www.tsk.sk/
https://www.facebook.com/trencianskazupa/?ref=br_rs
https://www.tsk.sk/
http://www.tsk.sk/


V prípade otázok je k dispozícii kontaktná osoba: Mgr. Lenka Kukučková, Oddelenie komunikácie 

a medzinárodných vzťahov TSK, lenka.kukuckova@tsk.sk, tel.: +421/32/65 55 908 

mailto:lenka.kukuckova@tsk.sk

