
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

"Natoč video na Trenčianskom hrade“ 
 

1. Usporiadateľ súťaže: 
 

Usporiadateľom súťaže s názvom "Natoč video na Trenčianskom hrade" (ďalej len „súťaž") je Trenčianske 

múzeum v Trenčíne so sídlom Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, IČO: 34 059 199 (ďalej len „Usporiadateľ"). 

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá"). 

2. Cieľ a predmet súťaže: 
 

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb usporiadateľa za účelom zvýšenia návštevnosti Trenčianskeho 

hradu. Predmetom súťaže je natočenie videa v priestoroch Trenčianskeho hradu a jeho označenie hashtagom 

#hradtrencinSUTAZ   

 

3. Termín súťaže: 
 

Súťaž sa uskutoční v dňoch 28. 07. 2020 do 31. 08. 2020 do 19:00. 

 

4. Účastníci súťaže: 
 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba: 

 s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, 

 ktorá má viac ako 10 rokov, 

 ktorá je v čase konania súťaže fanúšikom facebookovej stránky alebo followerom instagramovej alebo 

followerom TikTok stránky Trenčianskeho hradu: 

o  https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/  

o  https://www.instagram.com/hrad_trencin/  

o  @trenciansky_hrad v aplikácii TikTok 

 ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a ich 

blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). 

 

Za osoby, ktoré v dobe trvania nedovŕšili vek 18 rokov, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Osoby 

nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže 

zaradené (napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytli). 

 

5. Podmienky a priebeh súťaže: 
 

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže natočí video na Trenčianskom 

hrade a toto video, resp. videá zazdieľa na svojej obľúbenej sociálnej sieti (Facebook alebo Instagram alebo 

TikTok) s hashtagom #hradtrencinSUTAZ  

Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku nezákonný, vulgárny, 

urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom. 

5. Žrebovanie: 
 

Usporiadateľ vyžrebuje dovedna 5 víťazov. Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov 

oddelenia marketingu a komunikácie usporiadateľa v sídle Trenčianskeho múzea v Trenčíne, vždy v utorok 

počas trvania súťaže (s výnimkou posledného žrebovania): prvé žrebovanie sa uskutoční v utorok 04.08.2020, 

druhé 11.08.2020, tretie 18.08.2020, štvrté 25.08.2020. Posledné, piate žrebovanie, sa uskutoční po ukončení 

súťaže v stredu 02.09.2020. Výhercovia budú kontaktovaní v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania.  

https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/
https://www.instagram.com/hrad_trencin/


Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo 

použitia neregulárnych postupov. 

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez 
výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.  

 
6. Výhra: 
 

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: 

 5 x 2 vstupenky na jesennú akciu na Trenčianskom hrade "Nebo, peklo, krampus", ktorá sa uskutoční 

31. októbra 2020. Celková hodnota výhier je 80 €. Ceny podľa týchto pravidiel poskytuje usporiadateľ. 

7. Oznámenie výhry: 
 

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy na 

sociálnej sieti Facebook, Instagram alebo TikTok. Meno výhercu bude zverejnené na webstránke Trenčianskeho 

múzea www.muzeumtn.sk a na Facebooku: https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/. 

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný 

nový výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené 

alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru 

ceny. 

8. Ochrana osobných údajov: 
 

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú 

prístupné verejnosti na sociálnej sieti TikTok, Instagram alebo Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, 

môžu byť použité a uchovávané usporiadateľom primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže 

(napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže. Osobné údaje účastníkov 

súťaže budú spracovávane v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť 

kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, ako aj prostredníctvom e-mailu: 

marketing@muzeumtn.sk. 

9. Záverečné ustanovenia: 
 

Usporiadateľ touto súťažou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci súťaže nemajú nárok na 

akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto pravidlách. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na prerušenie alebo zrušenie súťaže. Zmenu 

pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na 

výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 

Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná 

sociálnou sieťou Facebook, Instagram a TikTok. 

 

V Trenčíne, 22. 07. 2020. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne 

mailto:marketing@muzeumtn.sk

