PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže: „PREPNITE NA REVÚCU
A SÚŤAŽTE S NOVÝMI putovnými FOTOPOINTMI“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá môžu byť
menené len formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je:
Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER,
Muránska 1331/4, 050 01 Revúca, Slovenská republika,
(ďalej len „usporiadateľ“).

I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 21.10.2022 do 3.11.2022 12:00 hod. (ďalej len „doba konania
súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet so šírením cez
https://www.facebook.com/RegionGemer/ a https://www.instagram.com/regiongemer/ (ďalej len
„facebook“ a „instagram“).

II. Účastníci súťaže:
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník
súťaže“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, so spoločnosťami a agentúrami spolupracujúcimi s
usporiadateľom, a tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené
v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky
zákonník“).
3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže,
nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní ostatné podmienky pre získanie
výhry, nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v
prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť
na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo
bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany tohto
účastníka súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla tomuto účastníkovi súťaže k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:
1. V súťaži sa hrá o: 10 x 1 pár ponožiek Prepni na Revúcu a 4 x Hrnček Prepni na Revúcu(ďalej len „
výhra”). Súťaž prebieha na Facebooku a Instagrame. 5 výhercov v súťaži na Facebooku získa 1x
ponožky Prepni na Revúcu a 2 výhercovia 1x hrnček Prepni na Revúcu. 5 výhercov v súťaži na
Instagrame získa 1x ponožky Prepni na Revúcu a 2 výhercovia 1x hrnček Prepni na Revúcu

2. Výhra bude doručená výhercovi poštou alebo osobne, podľa dohody.
3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude účastníkovi súťaže oznámená do 3
pracovných dní po vyhodnotení súťaže a to prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku a
Direct message na Instagrame. V nej môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa
realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.
4. V prípade, že výherca nepotvrdí prevzatie výhry do 7 dní od oznámenia o výhre alebo neprevezme
výhru podľa vopred dohodnutých podmienok a v stanovenej lehote, prepadá táto výhra v prospech
usporiadateľa súťaže.
5. V prípade pochybností o práve účastníka súťaže na účasť v tejto súťaži usporiadateľ si vyhradzuje
právo vyžiadať od tohto účastníka súťaže nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom
zistenia veku súťažiaceho). Ak účastník súťaže nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované
nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek
náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť inému účastníkovi súťaže, príp. ju
použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
1. Do súťaže sa účastník zapojí odfotením min. 1 z určených fotopointov s objektom alebo cez objekt
červeného televízora Prepni na Revúcu, ktorý bude na fotografii viditeľný. Objekty sú umiestnené
pred kostolom sv. Petra a Pavla v Jelšave, pred Hostincom Kohút v Revúcej a medzi Koprášskym
(Mníšanským) viaduktom a Koprášskym tunelom.
V súťaži na Facebooku umiestni fotografiu do komentára pod príspevkom PREPNITE NA REVÚCU A
SÚŤAŽTE S NOVÝMI putovnými FOTOPOINTMI. Cenu vyhráva 7 fotografií s najvyšším počtom LIKEov
pod jednotlivými komentármi. Povolené sú ktorékoľvek emotikony.
V súťaži na Instagrame je podmienkou fotografiu s červeným televízorom Prepni na Revúcu označiť
#cervenetelky a sledovať @regiongemer. Cenu vyhráva 7 fotografií s najvyšším počtom „LIKEov“srdiečok.
2. Účastník súťaže je zaradený do súťaže okamihom splnenia vyššie uvedených podmienok.
3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami súťaže a s poskytnutím a
spracovaním osobných údajov v rozsahu: nick / meno a priezvisko, s ktorým sa do súťaže zapojil, v
prípade výhry v rozsahu meno a priezvisko, adresa doručenia výhry.
4. Účastník súťaží sa môže zapojiť do súťaže len 1x na Facebook a 1x na Instagram. Viac ako jeden
komentár z rovnakého účtu bude pri žrebovaní zo súťaže automaticky vyradený.
5. Určenie výhercov:
a) V súťaži sa udeľuje 14 výhier (čl. III. ods. 1 týchto pravidiel).
b) Súťaž má výhercov, ktorí budú určení na základe losovania vykonaného usporiadateľom. Toto
losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých účastníkov
súťaže, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom uvedeným v týchto pravidlách.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov:
1. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ spracúval
osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu nick/meno a priezvisko účastníka súťaže a tiež v rozsahu
nick/meno, priezvisko a adresa, v prípade výhry v súťaži. Prevádzkovateľ osobných údajov je
usporiadateľ. Kontaktnou osobou prevádzkovateľa je info@regiongemer.sk. Účelom spracovania
osobných údajov je usporiadanie súťaže, štatistika a marketing realizované usporiadateľom. Právnym
základom spracovania: súhlas dotknutej osoby vyjadrený účasťou v súťaži a akceptáciou pravidiel
súťaže. Osobné údaje budú uchovávané po dobu realizácie štatistických a marketingových aktivít
usporiadateľa.
2. Dotknutá osoba má:
a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (právo získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, právo na
prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR);
b) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
d) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
e) právo na prenosnosť osobných údajov;
f) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
g) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
3. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na realizáciu
súťaže. Neposkytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia:
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť,
predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách
súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto
zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke usporiadateľa s URL adresou
www.regiongemer.sk
2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka súťaže.
3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa
účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi súťaže vznikne v dôsledku jeho
účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.
5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými
prostriedkami.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom žiadne
iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú
uvedené v týchto pravidlách.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje
sa tieto pravidlá bez výhrad dodržiavať.
8. Táto propagácia nie je v žiadnom prípade sponzorovaná, schválená, spravovaná spoločnosťou
Instagram a Facebook či s nimi spojená.
9. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa a
zverejnený na internetovej stránke www.regiongemer.sk

