
Pravidlá súťaže

 

„Trenčiansky hrad je WIFI FREE!

Urobte si selfie...zdieľajte a vyhrajte!“

 

súťaž realizovaná prostredníctvom facebook stránky Trenčianskeho múzea

v období od 27.07. 2014 do 03.08. 2014
(ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom  súťaže  je  Trenčiansky  samosprávny  kraj,  so  sídlom  K dolnej  stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, DIČ: 2021613275 (ďalej  len „vyhlasovateľ”).

2. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako
18 rokov, sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 27.7.2014 do 03.08.2014 na facebook stránke Trenčianskeho múzea:
https://www.facebook.com/TrencianskeMuzeum?ref=ts&fref=ts .

Trenčianske  múzeum  so  sídlom  Mierové  námestie  46,  912  50  Trenčín  je  organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

4. Podmienky súťaže

Podmienkou  zaradenia  do  súťaže  je,  že  účastník  v čase  trvania  súťaže  od  27.07.2014 do
03.08.2014 vyhotoví vlastnú fotografiu tzv. „selfie“, ktorej súčasťou bude Trenčiansky hrad
a zverejní  ju  na  facebook  stránke  Trenčianskeho  múzea.   Fotografiu  spolu  s kontaktnými

https://www.facebook.com/TrencianskeMuzeum?ref=ts&fref=ts


údajmi môže zaslať aj na email adresu:  info@tsk.sk. Do súťaže nebudú zaradené fotografie
s násilným alebo inak nevhodným obsahom. 

5. Hlasovanie

Hlasovanie o najlepšiu a najoriginálnejšiu fotku s Trenčianskym hradom tzv.  „selfie“ bude
prebiehať  počas  celého  týždňa  od  27.07.2014  do  03.08.2014  na  facebook  stránke
Trenčianskeho múzea: https://www.facebook.com/TrencianskeMuzeum?ref=ts&fref=ts .

Víťazné fotografie budú tie, ktoré získajú najviac  „like“ alebo „páči sa“.

6. Oznámenie výsledkov súťaže

Kompletný  zoznam  výhercov  zverejní  vyhlasovateľ  na  facebook  stránke  Trenčianskeho
múzea  https://www.facebook.com/TrencianskeMuzeum?ref=ts&fref=ts , na webovej stránke
Trenčianskeho  múzea  www.muzeumtn.sk a na  webovej  stránke  Trenčianskeho
samosprávneho kraja www.tsk.sk  do 04.08.2014

  7. Výhry 

Výhercovia  môžu  po  splnení  súťažných  podmienok,  získať  nasledovné  ceny:  termosky,
lietajúce disky,  magnetky,  perá, kľúčenky,  šnúrky na kľúče, rapkáče,  poháre, hracie karty.
Ceny do súťaže venovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Na výhru nevzniká právny nárok. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom
vyhlasovateľa súťaže.

8. Odovzdanie výhier

Výhry budú víťazom súťaže odovzdané na základe osobného odberu na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín po 04.08.2014.

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami
súťaže.  Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov  so  spracovaním  osobných  údajov,  ktoré  budú  použité  výlučne  pre  potreby
vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ. 

10. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto  súťažné  podmienky  sú  účastníkom k  dispozícií  na  facebook  stránke  Trenčianskeho
múzea  https://www.facebook.com/TrencianskeMuzeum?ref=ts&fref=ts,  na  webovej  stránke
Trenčianskeho  múzea  www.muzeumtn.sk a na  webovej  stránke  Trenčianskeho
samosprávneho kraja www.tsk.sk.

V Trenčíne, dňa 24.07.2014
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