
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE  

“Blesková súťaž” 

(ďalej len „Štatút“) 

Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Blesková súťaž“, ktorá bude 
prebiehať prostredníctvom facebookovej stránky Trenčianskeho hradu. Tento štatút 
je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.  

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu; 
aktuálna verzia musí byť bez zbytočného odkladu zverejnená.  

Cieľ súťaže  

Cieľom súťaže je reklama a propagácia podujatia „Nočné prehliadky“ organizovaných 
na Trenčianskom hrade v letnej sezóne 2019.  

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno:    Trenčianske múzeum v Trenčíne 
Sídlo:   Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín 
IČO:   34059199 

Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od 15.7.2019 do 17.7.2019 do 12:00 hod. V tomto 
termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie 
ako 18 rokov sa môžu zúčastniť so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou 
pre doručovanie na území Slovenskej republiky. 

Podmienky účasti v súťaži 

Je potrebné, aby účastník súťaže pridal na oficiálnej stránke Trenčiansky hrad na 
Facebooku komentár pod súťažný príspevok a odpovedal na otázku: „Komu by ste 
odporučili návštevu Trenčianskeho hradu?“ Organizátor súťaže si vyhradzuje právo 
vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré majú nezákonný, neetický, alebo hanlivý obsah, 
alebo ktoré nabádajú k porušovaniu právnych predpisov, alebo ktoré majú charakter 
reklamy komerčného subjektu.  

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom (prezývkou). 

Výhra 
Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bude zaradený do žrebovania o 
nasledovnú výhru: voľná vstupenka pre dve osoby na podujatie „Nočné prehliadky“ 
Trenčianskeho hradu. Organizátor súťaže poskytne pre súťaž 2 kusy voľných 
vstupeniek pre dvoch výhercov.  



Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 2 výhercov, ktorí získajú výhru. Určenie 
výhercu prebehne žrebovaním, žrebovanie sa uskutoční 17.7.2019 o 13.00 hod. Zo 
žrebovania bude sprístupnený záznam. 

 
Informácia o výhercoch súťaže bude zverejnená na facebookovej stránke 
Trenčianskeho hradu. Výhercovia  tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na 
ním uvedený facebookový účet formou súkromnej správy (aj v prípade prezývky). Ak 
víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 24 hodín  a neprejaví záujem výhru si 
prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Spôsob odovzdania výhry 
Výherca si výhru môže prevziať na pokladni Trenčianskeho hradu.  

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v 
peniazoch. 

Ochrana osobných údajov 

Organizátor zabezpečí ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych 
predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Všeobecné podmienky 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou 
organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované 
spoločnosti Facebook.  

Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej 
organizátor. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto 
súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami 
súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
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. 
 

 
V Trenčíne, dňa 15.7.2019 

 

 


