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Štatút súťaže „Kysuce sú pre rodiny súce“ 

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Kysuce sú pre rodiny súce – leto 2018“ a 

je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).  

 

I. Účel súťaže 

Cieľom súťaže je marketingová podpora projektu „Kysuce sú pre rodiny súce“, ktorý je 

zameraný na aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi v regióne Kysuce.  

Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia i návštevníci regiónu.  

 

II. Organizátor súťaže 

1. Organizátorom súťaže je oblastná organizácia cestovného ruchu Organizácia cestovného 

ruchu Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.  

 

III. Termín konania súťaže 

 

Súťaž bude prebiehať v období od 15. 6. 2018 do 15. 9. 2018 (vrátane) 

 

IV. Prihlásenie do súťaže a pravidlá žrebovania 

 

1. Podmienkou na zaradenie do súťaže je nalepenie 5 nálepiek do „Môjho kysuckého 

cestopisníka“.  

2. „Môj kysucký cestopisník“ je možné získať v partnerských informačných centrách, 

ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach cestovného ruchu a obecných 

úradoch . 

3. Zoznam miest, na ktorých je možné získať cestopisník: 

- Organizácia cestovného ruchu Kysuce, Čadca 

- Informačné centrum Mesta Čadca 

- RAČA – TIK – Turisticko informačná kancelária Oščadnica 

- Pokladňa Snowparadise, Oščadnica  

- Medzinárodné informačné centrum Turzovka 

- Obec Makov, OÚ, knižnica 

- Obec Skalité, OÚ 
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- Obec Vysoká nad Kysucou, OÚ 

- Obec Raková, OÚ 

- Obec Klokočov, OÚ 

- Obec Čierne, OÚ 

- Penzión Cechospol, Skalité  

- Športcentrum Oščadnica 

- Penzión Centrál, Oščadnica  

- Rodinka Resort, Oščadnica 

- Hotel Centrum, Čadca 

- Penzión Domes, Čadca – Podzávoz  

- Zábavné centrum Kinderco, Čadca 

- Kysucká izba, Železničná stanica, Čadca 

- SKI Apartmány Makov  

- Expozície Kysuckého múzea – Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum v Krásne 

nad  Kysucou, Kaštieľ Radoľa, Skanzen Vychylovka 

- Kaštieľ v Oščadnici/Kysucká galéria 

- Chata Klokočovské skálie, Klokočov  

- Areál zdravia a oddychu, Turzovka  

- Plaváreň/letné kúpalisko Čadca 

 

4. Nálepky do cestopisníka je možné získať na miestach, ktoré sú v cestopisníku 

uvedené.  

5. Získanie nálepky je podmienené splnením úlohy, ktorá je v cestopisníku uvedená, t. j. 

odfotografovaním sa v určitej pozícii pred objektom, resp. zakúpením vstupu na 

aktivitu alebo atrakciu.  

6. Vybrané lokality sú spojené s úlohou sa pred objektom odfotografovať v uvedenej 

pozícii. V takomto prípade je potrebné sa fotografiou preukázať v informačných 

kanceláriách v Čadci, Turzovke alebo Oščadnici, ktoré vydajú záujemcovi príslušnú 

nálepku.  Fotografie nie je potrebné tlačiť.  

7. Celkovo je možné získať 26 nálepiek do cestopisníka, vrátane 1 žolíka.  

8. Žolík je možné doplniť za akúkoľvek jednu inú nálepku. Súťažiaci ju získa iba 

v Kysuckej izbe na Železničnej stanici v Čadci.  
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9. Po nazbieraní minimálneho počtu 5 nálepiek a preukázaní sa cestopisníkom vo vyššie 

uvedených informačných kanceláriách, ktorých zamestnanec do cestopisníka potvrdí 

naplnenie potrebného počtu, získa súťažiaci malý darček (pastelky a omaľovánku).   

10. Po nazbieraní minimálneho počtu 5 nálepiek a preukázaní sa cestopisníkom vo vyššie 

uvedených informačných kanceláriách, môže súťažiaci vypísať registračný formulár 

obsahujúci meno, priezvisko, adresu, dátum a kontakt (e-mail, telefón), podpis (v 

prípade neplnoletých osôb podpis rodiča) a zapojiť sa do súťaže o 10 cien. Za 

správnosť údajov sú zodpovední zákonní zástupcovia/rodičia neplnoletých osôb.  

11. Na registračnom formulári dáva súťažiaci – rodič súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov Organizácii cestovného ruchu Kysuce. Po vyhodnotení súťaže budú 

všetky registračné formuláre skartované.  

12. Hlavná súťaž je podporená ďalšími dvomi aktivitami – kresbou a fotografiou  z výletu.  

Kresby z výletu môže súťažiaci odovzdať v informačných kanceláriách v Čadci, 

v Turzovke a v Oščadnici do 15. 9. 2018. Fotografie je nutné zaslať na e-mailovú 

adresu riaditelka@regionkysuce.sk. Všetky kresby a fotografie s udeleným súhlasom 

na zverejnenie, budú zverejnené na webovej stránke organizátora 

www.regionkysuce.sk a Facebook stránke Región Kysuce.   Vyhodnotené a odmenené 

budú tri fotografie a tri kresby. O výhercoch rozhodne porota zložená zo zástupcov 

Organizátora najneskôr do 30. 9. 2018. Výhercovia dostanú hmotnú odmenu, o ktorej 

rozhodne organizátor. Doručenie týchto cien bude prebiehať za rovnakých podmienok 

ako doručenie cien v hlavnej súťaži (čl. VI.) 

 

V. Ceny v hlavnej súťaži 

1. Turistický stan pre dve osoby 

2. Juniorský batoh 

3. Detský batoh  

4. Pikniková deka 

5. Pikniková deka 

6. Badmintonová sada 

7. Detská hra 

8. Nerezová termoska  

9. Detská fľaša na pitie 

10. Detská fľaša na pitie 

 

mailto:riaditelka@regionkysuce.sk
http://www.regionkysuce.sk/
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VI. Vyhodnotenie hlavnej súťaže a žrebovanie 

 

1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční  náhodným výberom od najnižších cien k najvyšším 

v sídle Organizácie cestovného ruchu Kysuce v Čadci v termíne do 30. septembra 

2018. 

2. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov 

Organizátora. 

3. Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže a udelia 

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  

4. Zoznam výhercov bude uverejnený na stránke www.regionkysuce.sk a na sociálnej 

sieti Facebook Región Kysuce najneskôr do 10. októbra 2018 (vrátane).  

5. Výhry budú výhercom s bydliskom v Čadci odovzdané v sídle Informačnej kancelárie 

mesta Čadca oproti predloženiu platného dokladu totožnosti a oproti podpisu výhercu 

na preberacom protokole, alebo oproti podpisu zákonného zástupcu výhercu v prípade 

neplnoletej osoby.  

6. Títo výhercovia budú Organizátorom vyzvaní na prebratie výhry v rámci 

mailového/telefonického upovedomenia o výhre, ku ktorému dôjde do 10 dní odo dňa 

žrebovania výhercov.  

7. Ostatným výhercom budú výhry zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. 

zásielkovej služby, do vlastných rúk do 8 týždňov odo dňa upovedomenia o výhre 

alebo osobne na základe predchádzajúcej dohody.  

8. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno a 

priezvisko, adresa, kontakt), resp. zmenu údajov, zo strany výhercov, ktoré by malo za 

následok, že výhra nebude riadne odovzdaná, resp. doručená výhercovi. V takýchto 

prípadoch výhry prepadávajú v prospech Organizátora a výhercom zanikajú akékoľvek 

nároky na dodatočné uplatnenie si výhry voči Organizátorovi.  

9. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora súťaže 

konečným rozhodnutím.  

10. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.  

 

VII.  Ochrana osobných údajov 

1. Súťažiaci udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov prostredníctvom registračného formulára nasledovne: 
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 Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním 

svojich osobných údajov, a to  v rozsahu: 

 Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, telefón, vek  

 možnosť uviesť: ÁNO/NIE 

 Svojim podpisom zároveň udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním 

svojich osobných údajov na marketingové účely.    

možnosť uviesť: ÁNO/NIE 

 Svojim podpisom zároveň udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na zverejnenie 

uvedených údajov na kresbách, resp. fotografiách z výletu   

možnosť uviesť: ÁNO/NIE 

2. Organizátor bude s osobnými údajmi narábať  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v platnom znení („Zákon“) a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v 

súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe údajov. 

3. Osobné údaje účastníkov súťaže nebudú sprístupnené žiadnej tretej osobe s výnimkou 

doručovateľa výhry, nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny a ani nebudú v 

akejkoľvek forme zverejňované; 

 

VIII. Účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby 

 

1. Osobné údaje slúžia na zaradenie do súťaže a nasledovné vyhodnotenie súťaže. 

 

IX. Doba uchovávania osobných údajov: 

 

1. Súhlas je udelený prevádzkovateľovi na obdobie trvania súťaže, alebo do momentu 

odvolania súhlasu. 

2. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané, 

s výnimkou tých, ktoré je potrebné uchovávať v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

X.  Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže 

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, 

ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, 

zrušenia alebo úpravy jej pravidiel. 

2. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, 

nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa 
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riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo 

výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch. 

 

XI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné úplné a konečné.  

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj 

súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky.  

3. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je 

dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.  

4. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, 

ktoré počas účasti v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť 

Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto 

konania vznikla.  

5. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila 

vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, 

aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím 

výhry.  

6. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže 

či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a 

konečné, stanovisko Organizátora.  

7. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže 

zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora www.regionkysuce.sk a 

zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.  

 

 

V Čadci, dňa 14. 06. 2018 

 


