ŠTATÚT SÚŤAŽE
,,BE MY VALENTINE“
Valentínska súťaž s Horehroním
článok I
Preambula
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej ,,BE MY VALENTINE“. Tento štatút je jediným
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže byť pozmenený formou
písomných dodatkov kedykoľvek v priebehu trvania súťaže na základe rozhodnutia organizátora, pričom o
tejto skutočnosti bude informovať na internetovej stránke www.horehronie.net a v mobilnej aplikácii
Horehronie Slovakia.
článok II
Vyhlasovateľ a organizátor
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:
Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
/ďalej len Klaster Horehronie/
Partnermi podujatia sú:
CECE – prvé slovenské lyžiarske a snowboardové okuliare
článok III
Cieľ
Cieľom súťaže je vytvorenie najoriginálnejšieho valentínskeho komentáru pre priateľa označeného na
facebook stránke, spĺňajúcim pravidlá súťaže uvedené v článku V.
článok IV
Priebeh súťaže
1. Dňom verejného vyhlásenia súťaže je dátum 05.02.2016.
2. Dňom uzávierky súťaže je dátum 14.02.2016
3. Súťaž bude prebiehať na facebook stránke Horehronie, Paradise in the Tatras a do súťaže budú zaradené
všetky komentáre s označením priateľa, ktorému by ste venovali valentínku a vyhrali tak krásne okuliare
CECE!
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4. Deň po uzávierke súťaže, 15.02.2016 bude vybraný najoriginálnejší valentínsky komentár spĺňajúci
pravidlá tejto súťaže uvedené v článku V.
5. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke www.horehronie.net, v mobilnej aplikácii Horehronie
Slovakia a na stránke klastra na sociálnej sieti Facebook dňa 15.02.2016.
článok V
Pravidlá súťaže
1. Do súťaže sa môžu súťažiaci zapojiť len jedným komentárom k fotografii s vyhlásenou súťažou na
facebook stránke Horehronie, Paradise in the Tatras, v ktorom vyjadria, čo najoriginálnejšie prečo by práve
priateľ(ka), ktorú v komentári zároveň označia menom, mal získať valentínku.
2. Každý súťažiaci môže poslať len jeden komentár s označením priateľa v termíne od 05.02.2016 do
14.02.2016.
3. Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov bude prebiehať 15.02.2016.
4. Víťaz bude následne kontaktovaný a odmena bude víťazovi poslaná na jeho adresu.
článok VI
Hodnotenie súťaže
1. Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov bude prebiehať 15.02.2016 organizátorom súťaže.
článok VII
Ocenenia súťaže
1. Víťaz súťaže bude kontaktovaný, informovaný a ocenený prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré
uvedie po oslovení na facebook stránke.
2. Víťaz získa prvé slovenské špičkové lyžiarske okuliare značky CECE.
článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena alebo úprava
pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t.j. zverejnením oznámenia
o zmene alebo úprave podmienok súťaže na www.horehronie.net
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie súťaže bude
vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením oznámenia o odvolaní súťaže na
www.horehronie.net
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5. Vyhlasovateľ, organizátor súťaže si vyhradzujú právo používať súťažné práce pre svoje potreby ako
ilustračné obrázky, vyučovacie pomôcky, prílohy do vzdelávacích a marketingových materiálov v zmysle §
25 a § 28 zákona č. 618/2003 Z.z. Za takéto použitie prác nevzniká organizátorovi, vyhlasovateľovi súťaže
povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
6. Originály súťažných práv si poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Víťaz má
povinnosť uzavrieť s vyhlasovateľom do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej
udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom
rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Odoslaním emailu a zapojením do súťaže súhlasíte so
spracovaním osobných údajov pre klaster Horehronie pre potreby fotosúťaže v dňoch 15.10.2015 30.11.2015. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Zb. o
ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu určitú od 15.10.15 30.11.2015. Súhlas o spracovaní zaslanej fotografie pre potreby klastra Horehronie je na dobu neurčitú.
Informácie o súťaži nájdete aj na našej webovej stránke www.horehronie.net a facebook stránke
https://www.facebook.com/pages/Horehronie-Paradise-in-the-Tatras/
8. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže.
V Mýte pod Ďumbierom dňa 05.02.2016

Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto p. Ďumbierom

