
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

 

“ SÚŤAŽ O VALENTÍNSKU SADU TURISTICKÝCH MÁP ” 

 

(ďalej len „Štatút“) 

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej 

realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

 

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

Obchodné meno: Slovenský cykloklub o. z. 

Sídlo: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany 

IČO: 34009388 

Zapísaný v registri: Ministerstvo vnútra, dňa 30.06.1994 pod č. VVS/1-900/90-9748 

 

Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 10.2.2021  do 14.02.2021, do 14:02h.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do 

súťaže. 

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť používatelia sociálnej siete Facebook: 

- ktorý označili „Páči sa mi to“ na stránku Slovenský cykloklub – podmienkou je byť sledovateľ stránky; 

- ktorý označili „Páči sa mi to“ na stránku Slovenské múzeum máp – podmienkou je byť sledovateľ 

stránky; 

- ktorý vložil do komentára autorskú fotografiu turistického miesta, na ktorom by chcel byť tento víkend 

so svojou polovičkou 

 

 

Podmienky účasti v súťaži 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: 

- musí označiť „Páči sa mi to“ na stránku Slovenský cykloklub 

(https://www.facebook.com/slovenskycykloklub) 

- musí označiť „Páči sa mi to“ na stránku Slovenské múzeum máp 

(https://www.facebook.com/slovenskemuzeummap)  

- musí vložiť do komentára autorskú fotografiu turistického miesta, na ktorom by chcel byť tento víkend 

so svojou polovičkou 

 

Výhra 

Výhrou v súťaži je Valentínsky balíček od SCK v spolupráci so Slovenským múzeum máp.   

Balíček obsahuje: 

- sadu VKÚ turistických máp – 5ks 

- cyklofľašu SCK  

- sticker set 

 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný z pomedzi platne prihlásených 

účastníkov náhodným výberom zo všetkých zúčastnených. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke Slovenský Cykloklub 

(https://www.facebook.com/slovenskycykloklub).  Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním 

uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si 

prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

 

Spôsob odovzdania výhry 

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, 

výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

 

Ochrana osobných údajov 
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše 

údaje v rozsahu: údaje uverejnené na sociálnej sieti Facebook, údaje, ktoré by ste nám zaslali v prípade výhry: 

Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail budú: 

https://www.facebook.com/slovenskycykloklub
https://www.facebook.com/slovenskemuzeummap
https://www.facebook.com/slovenskycykloklub


– v zabezpečenom informačnom systéme 

–  všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom 

zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou 

–  získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu 

 

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo 

osobne. 

Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá 

voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, 

alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

 

V Piešťanoch, dňa 10.02.2021 

 

 


