
 
 
 
 
 
 

Pravidlá súťaže 

„K vode či na hory, cyklobus ťa dopraví“ 

Súťaž realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v období od 1.6.2019 do 1.9.2019, vyhlásená 

pri príležitosti jázd cykloautobusov počas letnej sezóny 2019 na trase Trenčín – Dubnica nad Váhom – 

Ilava – Valašská Belá – Nitrianske Rudno, resp. Trenčín – Dubodiel – Bánovce nad Bebravou. 

(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“) 

Partnerom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, so sídlom K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 42377897  

2. Účastníci súťaže 

Súťaž je určená pre širokú verejnosť, bez obmedzenia na miesto trvalého bydliska. 

Predovšetkým však pre tých, ktorí využijú jazdu cykloautobusu v letnej sezóne 2018 na 

určených trasách. 

 

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba a tiež jednotlivec alebo skupina. V prípade 

súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie 

jeho zákonných zástupcov. 

 

3. Miesto a trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.6.2019 do 1.9.2019, pričom v tomto termíne bude možné 

zasielať fotky, videá na uvedené kontakty. Zaslané súťažné príspevky budú zverejnené na 

facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom každý, kto sa so súťažným 

príspevkom zapojí, bude automatický odmenený. 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/


 
 
 
 
 
 

4.   Podmienky súťaže 

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže (od 1.6.2019 do 1.9.2019) 

vyhotoví a pošle fotografiu či video, ktoré zachytáva jeho cestu cykloautobusom v TSK. Na súťažnom 

príspevku musí byť rozoznateľný bicykel a cyklovozík napojený na autobus. 

 

Súťažné príspevky je možné posielať prostredníctvom správy na facebookovej fanpage Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

Spolu so zaslanou fotografiou či videom je potrebné uviesť miesto, kde bol súťažný príspevok 

zhotovený, meno a priezvisko súťažiaceho alebo skupiny súťažiacich, kontaktné údaje (telefónne číslo, 

e-mail). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu maloletej 

osoby (v prípade skupiny/ triedy kontakt na učiteľa). 

 

Súčasťou súťažného príspevku musí byť cykloautobus Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nebudú korešpondovať so 

stanoveným zadaním súťaže, prípadne budú obsahovať nevhodný obsah. Každá fyzická osoba alebo 

skupina súťažiacich sa do súťaže môže zapojiť s ľubovoľným počtom súťažných diel. Súťažné 

príspevky budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na facebookovej stránke Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

5. Vyhodnotenie súťaže a hlasovanie 

Automaticky odmenený bude každý, kto sa rozhodne zhotoviť si fotografiu s cykloautobusom 

TSK a túto fotografiu následne poslať na facebookovú stránku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. TSK si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu tomu, koho fotografia počas trvania 

súťaže získa najviac označení „páči sa mi to“. Označenie „páči sa mi to“ sa bude počítať za 

každú fotografiu samostatne, teda súťažiacemu, ktorý poslal viacero fotografií, sa označenie 

„páči sa mi to“ nebudú sčítavať, ale rátať samostatne za každú zaslanú fotografiu či video. 

 

6. Oznámenie výsledkov súťaže 

Súťažne príspevky budú zverejnené na facebookovej fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja 

počas trvania súťaže. 
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7. Výhry 

Po splnení súťažných podmienok môžu výhercovia získať vecné ceny od Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

8. Odovzdanie výhier 

Vecné výhry budú víťazom súťaže odovzdané do vlastných rúk na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, prípadne zaslané poštou na adresu súťažiaceho. 

 

9. Súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže 

Zapojením sa do súťaže (zaslaním/doručením súťažného príspevku) súťažiaci súhlasí s pravidlami 

a podmienkami súťaže. 

 

11. Umiestnenie súťažných podmienok 

Súťažné podmienky budú pre verejnosť a potenciálnych účastníkov súťaže prístupné na webovom sídle 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok i stanovených výhier. 

 

12. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov   

Zaslaním kontaktných údajov prevádzkovateľovi Trenčiansky samosprávny kraj súhlasím so spracúvaním osobných údajov a oboznámil 

som sa :   

Rozsah (v prípade  plnoletého účastníka) : meno, priezvisko, telefónne číslo, vek,  e-mail. 

Rozsah (v prípade  neplnoletého účastníka) : meno, priezvisko, e-mail, telefóne číslo zákonného zástupcu a meno, priezvisko, vek 

neplnoletého účastníka súťaže. 

Účel: účasť a spracovanie výsledkov  súťaže  „K vode či na hory, cyklobus ťa dopraví“. 

Doba platnosti súhlasu: len počas konania súťaže, po uplynutí doby platnosti súhlasu TSK zabezpečí likvidáciu osobných údajov. 

Zverejňovanie: osobné údaje v rozsahu súťažný príspevok, meno, priezvisko, môžu byť zverejnené na webovej stránke TSK, 

facebookovej fanpage TSK , v rôznych médiách za účelom informovania verejnosti o výsledkoch súťaže o cenu. 

Tretie strany: osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Cezhraničný prenos do tretích krajín: osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 

Práva dotknutej osoby: súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby platnosti.  

Práva dotknutých osôb upravuje §28 zákona 122/2013 Z. z, dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať: 

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané 

-informácie o spracúvaní osobných údajov a oboznámenie sa s postupom spracúvania 

-informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje 

-zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
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-opravu, likvidáciu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov 

-likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil  

-ďalšie ustanovenia podľa §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

V Trenčíne, 15. mája 2019 

V prípade otázok je k dispozícii kontaktná osoba: Mgr. Matej Plánek, Oddelenie komunikácie a 

medzinárodných vzťahov TSK, matej.planek@tsk.sk, tel.: +421/32/65 55 654 


