MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
www.trebisov.sk

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Poznaj svoj kraj 2019
05. júl – 18. august 2019

PhDr. Marek Čižmár
primátor

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže


Mesto Trebišov, Mestské kultúrne stredisko

2. Ciele súťaže


Súťaž je organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky nášho mesta
Trebišova, 90. výročia vzniku okresného mesta a 100. výročia od vyhlásenia mesta
Trebišova ako sídla Zemplínskej župy s tematickým zameraním „Poznaj svoj kraj 2019“.
Hlavným poslaním je priblížiť informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli
a vnímali Trebišovčania, ktorí aj keď nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú
stopu z čias minulých. Podnietiť verejnosť k študovaniu geografických, historických,
regionálnych, kultúrnych faktov mesta Trebišov. Zaspomínať si na časy minulé a podeliť
sa s najzaujímavejšími zaujímavosťami z čias minulých v Trebišove.

3. Termíny súťaže


05.07.2019 - 10.08.2019

odovzdávanie on-line formulárov



11.8.2019 - 15.08.2019

vyhodnotenie súťaže



18.08.2019

vyhlásenie výsledkov súťaže

4. Súťažné podmienky


Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá:
 v čase vyhlásenia súťaže dosiahne vek minimálne 8 rokov,
 v určenom období zašle organizátorovi riadne vyplnený súťažný on-line formulár
s odpoveďami na súťažné otázky a splní ďalšie podmienky určené v propozíciách
súťaže,
 súhlasí so všetkými ustanoveniami súťaže a považuje ich za záväzné.



Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži, sa súťaže môže zúčastniť len raz
(s jedným odovzdaným on-line súťažným formulárom). Na druhý a ďalšie súťažné
formuláre odovzdané neskôr tým istým účastníkom súťaže sa neprihliada a sú zo
súťaže vylúčené.



Osobami vylúčenými zo súťaže sú zamestnanci (a ich rodinní príslušníci) organizátora,
osoby podieľajúcich sa na príprave a realizácii súťaže. V prípade ak sa zistí, že výherca je
takou výhradnou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná
a prepadá v prospech organizátora.



Účasť v súťaži začína registráciou účastníka súťaže na webových stránkach
www.trebisov.sk alebo www.msks.trebisov.sk, pokračuje vyplnením vedomostného
formulára a končí vyhodnotením a odovzdaním výhry.
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Traja vyžrebovaní víťazi súťaže sú povinní osobne (ktorí nedosiahli vek minimálne 18
rokov, so svojím zákonným zástupcom) dostaviť sa na prevzatie ceny v určenom termíne
s platným občianskym preukazom. Pokiaľ si víťaz v stanovenom termíne cenu
neprevezme, nárok na cenu mu zaniká, cena prepadá v prospech ďalších podujatí
organizátora a víťazovi nevzniká nárok na náhradu za ňu. Nárok víťaza na cenu v súťaži je
neprenosný.



Účastníci súťaže, ktorí porušia podmienky súťaže, budú okamžite zo súťaže vylúčení.



Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe podmienok súťaže o účasti
akéhokoľvek účastníka súťaže v súťaži.



V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo
ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez
ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody s účastníkom súťaže, resp. osobou
splnomocnenou na konanie v mene účastníka súťaže.



Organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak
účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo
súťaže vylúčený a organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou
poskytnutých informácii.



Zapojením sa do súťaže dáva účastník súťaže (ďalej „užívateľ“) organizátorovi (ďalej
„prevádzkovateľ“) i výslovný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR),
resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov (ďalej len zákon),
ktoré dobrovoľne poskytol, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje užívateľa (meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa), ako aj so
spracovaním a archiváciou údajov za účelom identifikácie užívateľa ako výhercu súťaže,
do ktorej sa zapojil.



Účastníci súťaže udeľujú organizátorovi výslovný súhlas s používaním ich mena,
podobizní, audio a video nahrávok spojených s ich účasťou v súťaži a zaznamenaných
organizátorom v súvislosti s výrobou, vysielaní, propagovaním a realizovaním súťaže, na
webových stránkach www.trebisov.sk a www.mskstv.trebisov.sk a facebookových
stránkach.



Zapojením sa do súťaže dáva účastník súťaže (ďalej „užívateľ“) organizátorovi (ďalej
„prevádzkovateľ“) i výslovný súhlas, že bol poučený o svojich právach, ako právach
dotknutej osoby uvedených v čl. 15 až 23 Nariadenia GDPR, resp. § 19 až 30 zákona a že
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svoje identifikačné údaje, ktoré poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné,
pravdivé a presné.



Priebeh súťaže na webových stránkach www.trebisov.sk, www. msks.trebisov.sk.
 Na uvedených webových stránkach bude 10 historických fotografií Trebišova
a súťažné otázky.
 Úlohou účastníkov súťaže je identifikovať fotografie a odpovedať na zadané otázky
formou výberu z troch ponúknutých odpovedí, z ktorých vždy jedna je správna. Otázky
sú z okruhu histórie, geografie, populácie, kultúry a regiónu mesta Trebišova.
 Vyžrebovanie a vyhlásenie víťazov prebehne dňa 18.08.2019 v rámci kultúrneho leta,
počas podujatia „Merlin Dance show“ v amfiteátri .
 Vyžrebovaní víťazi počas nasledujúceho pracovného dňa po dni, kedy sa vyžrebovanie
uskutočnilo budú zverejnení na webových stránkach www.trebisov.sk,
www.msks.trebisov.sk (vrátane facebook-u).
 Nárok na zaradenie do žrebovania má každý účastník súťaže len raz.
 Organizátor nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné
odpovede alebo spôsoby riešenia okrem informácii poskytnutých pri fotografiách,
zaradených do súťaže v popise zobrazeného obsahu. Každá takto poskytnutá
informácia je výlučne na rozhodnutí organizátora.
 Za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži
organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za poruchy
telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softwarové a hardwarové
chyby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny pre obmedzenie
elektronickej a inej komunikácie.
 Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných
podmienok súťaže, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými
mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a
dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže manipuláciou s
vedomostným formulárom a pod. právo účastníkovi súťaže odmietnuť možnosť účasti
v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť a to aj so spätnou účinnosťou.



Organizátor sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej účastníci súťaže poskytnú na
účely súťaže zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou
upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť
v súťaži a pre odovzdanie výhier.
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5. Hodnotenie, ceny a odovzdanie cien


Vyhodnotenie súťaže určujúce úspešnosť v plnení zadaných úloh prebehne v určenom
termíne. Úspešní účastníci súťaže budú zaradení do žrebovania o tri vecné ceny.



V prípade účasti vyžrebovaného na žrebovaní bude cena odovzdaná okamžite po
žrebovaní.



Víťazi súťaže sú povinní prevziať cenu osobne (ktorí nedosiahli vek minimálne 18
rokov, so svojím zákonným zástupcom) s platným občianskym preukazom. Pokiaľ si
víťazi v stanovenom termíne ceny neprevezmú, nárok na cenu im zaniká. Nárok na účasť
v súťaži je neprenosný.



V súťaži sa majú právo zúčastniť len registrovaní účastníci súťaže, ktorých úlohou bude
plniť súťažné úlohy podľa zadania.



Plnenie úloh účastníkov súťaže bude vyhodnotené elektronicky.



Víťazi súťaže budú zverejnení na webových
www.msks.trebisov.sk (vrátane facebook-u).

stránkach

www.trebisov.sk,



Ceny v súťaži sú ceny venované organizátorom súťaže v prospech víťazov. Cena
vyžrebovaná v prospech víťaza je neprenosná.



Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.



Každý výherca súťaže berie na vedomie, že cenu je možné prevziať len osobne (výherca,
ktorý nedosiahol vek minimálne 18 rokov, so svojím zákonným zástupcom) v
stanovenom termíne.



Výherca súťaže berie na vedomie, že stráca nárok na cenu v prípade, že nevykoná úkony
smerujúce k uplatneniu výhry v termíne na to určenom.

 V prípade zániku nároku na cenu výhercovi súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek
náhrady ceny.

6. Kontakt a informácie
MESTO TREBIŠOV
Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov
Mgr. Lenka Čopanová, tel.: 0903 645 827, e-mail: copanova@trebisov.sk
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