Štatút propagačnej kampane „Zimná turistická výzva Regiónu GRON“

Štatút propagačnej kampane „Zimná turistická výzva Regiónu GRON“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti v
kampani, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach
a povinnostiach jej účastníkov.
I. Organizátor a vyhlasovateľ kampane
1. Organizátorom a prevádzkovateľom kampane „Zimná turistická výzva Regiónu GRON“ je Oblastná
organizácia cestovného ruchu Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, zapísaná v Registri organizácií
cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 26578/2012/3130-SCR, IČO: 42304482, DIČ:
2023706311 (ďalej len „Organizátor“).
Organizátor vyhlasuje propagačnú kampaň s názvom „Zimná turistická výzva Regiónu GRON“ (ďalej len „Kampaň“)
podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Vecné ceny ako výhry v súťažných aktivitách Kampane poskytuje
Organizátor v spolupráci s partnermi. Hlavnú cenu – víkendový pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice - poskytuje partner –
Kúpele Sklené Teplice a. s.
II. Predmet, účel a trvanie kampane
1. Predmetom a účelom Kampane je možnosť zapojenia sa návštevníkov regiónu stredného Pohronia do
turistickej výzvy – propagačnej kampane s cieľom prezentovať možnosti zimnej turistiky na zmienenom území
v pôsobnosti OOCR Región GRON. Kampaň je určená pre všetkých návštevníkov stredného Pohronia (ďalej len
„Účastník“). Zapojením sa do aktivít kampane Účastník súhlasí s týmto Štatútom.
2. Kampaň je časovo vymedzená a prebieha v období od 10. novembra 2021 do 27. marca 2022 na území
stredného Pohronia (okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica), resp. na vybraných lokalitách. Presný zoznam lokalít je
uvedený v brožúre „Turistika na strednom Pohroní“, ktorá je súčasťou Kampane, ako aj na webovej stránke
Organizátora www.regiongron.sk.
3. Jednotlivé aktivity Kampane – výzvy - prebiehajú v dvanásťdňových intervaloch v nasledovnej štruktúre:
a) Rozhľadňa Háj – v termíne od 10. 11. 2021 do 21. 11. 2021
b) Kečka nad Bralcami – v termíne od 24. 11. 2021 do 5. 12. 2021
c) Vrch Hulín – v termíne od 8. 12. 2021 do 19. 12. 2021
d) Vrch Veľký Inovec – v termíne od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022
e) Zaniknutý hrad Breznica – v termíne od 5. 1. 2022 do 16. 1. 2022
f) Vrch Vojšín – v termíne od 19. 1. 2022 do 30. 1. 2022
g) Zaniknutý hrad Teplica – v termíne od 2. 2. 2022 do 13. 2. 2022
h) Markov vrch – v termíne od 16. 2. 2022 do 27. 2. 2022
i) Zaniknutý hrad Rudno – v termíne od 2. 3. 2022 do 13. 3. 2022
j) Vrch Vtáčnik – v termíne od 16. 3. 2022 do 27. 3. 2022
III. Podmienky účasti v aktivitách Kampane – účastníci
1. Do aktivít Kampane sa môže zapojiť Účastník:
a) ktorý počas doby trvania Kampane vyjadrí svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska za účelom účasti a odovzdania výhry, toto neposkytnutie súhlasu
spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech ďalšieho výhercu. Poskytnutie a potvrdenie osobných
údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane
výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech
náhradného výhercu. Práva Účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon o ochrane osobných údajov“);

b) ktorý splní ďalšie podmienky Kampane uvedené v tomto Štatúte.
2. Do aktivít Kampane sa nemôže zapojiť osoba:
a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke
v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výhercom v aktivitách Kampane je niektorá z osôb uvedených v písm. a) tohto odseku, táto osoba
nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.
Z aktivít Kampane je vylúčený aj ten Účastník, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do jej mechanizmu za účelom
získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na aktivitách Kampane.
3. Podmienky zapojenia sa do aktivít Kampane:
a) Účastník môže počas doby trvania Kampane navštíviť 10 turistických lokalít na strednom Pohroní a odfotiť sa na
daných miestach pri nálepke s logom Organizátora (Región GRON) tak, aby bola viditeľná nálepka i Účastník. V prípade,
že sa na určenom mieste nálepka s logom Organizátora z nejakého dôvodu nenachádza, môže sa Účastník odfotiť aj
s turistickým označením daného miesta (vrcholový turistický smerovník, označenie najvyššieho bodu, prvok drobného
turistického mobiliáru s označením daného miesta a pod.).
b) Pre zapojenie sa do aktivít Kampane Účastník doručí fotografiu buď prostredníctvom komentára pod príspevkom
aktuálnej výzvy na Facebookovom profile Región GRON, na instagramovom profile regiongron alebo ju môže poslať emailom na info@regiongron.sk. Ak fotografiu doručí v termíne (dvanásťdňovom intervale) určenom práve pre lokalitu,
na ktorej je odfotený, bude zaradený do žrebovania o vecné ceny podľa podmienok tohto Štatútu a zároveň do
záverečného zlosovania.
IV. Priebeh aktivít Kampane
1. Účastník, ktorý počas doby trvania Kampane vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a absolvuje
výlet na aspoň 1 z 10 turistických cieľov výzvy a pošle požadovanú fotografiu podľa podmienok tohto Štatútu, bude
zaradený do záverečného zlosovania o hlavnú cenu – víkendový pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch Sklené Teplice.
Účastník môže absolvovať aj viac výletov, pričom zaslaním fotografií z jednotlivých turistických cieľov je opakovane
zaraďovaný do záverečného zlosovania, pričom platí, že jedna absolvovaná a zdokladovaná výzva znamená 1 krát účasť
v záverečnom zlosovaní. Účastník tak môže svoju šancu na výhru navýšiť, maximálne však 10 fotografiami. Záverečné
zlosovanie sa uskutoční dňa 28. 3. 2022.
2. Účastník, ktorý absolvuje aspoň 1 z 10 výletov na niektorý z turistických cieľov zaradených do Kampane,
získava odmenu pre každého účastníka Kampane špecifikovanú v bode V.
3. Účastník, ktorý počas doby trvania aktuálnej dvanásťdňovej výzvy vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním
osobných údajov a absolvuje výlet na danú lokalitu, odošle Organizátorovi fotografiu podľa podmienok Štatútu a bude
zaradený do žrebovania o vecné ceny. Žrebovanie o vecné ceny za absolvovanie niektorého z 10 výletov sa uskutoční
vždy v pondelok po ukončení danej výzvy. Dátumy žrebovaní sú: 22.11.2021, 6.12.2021, 20.12.2021, 3.1.2022,
17.1.2022, 31.1.2022, 14.2.2022, 28.2.2022, 14.3.2022, 28.3.2022.
V. Ceny pre výhercov
1. Organizátor venuje do vyhodnotenia aktivít Kampane vecné ceny a odmeny za účasť v aktivitách Kampane.
Vecné ceny sú určené do zlosovaní v dvanásťdňových intervaloch. Odmeny sú balíčky propagačných predmetov
Organizátora tvorené odznakom, brožúrou „Turistika na strednom Pohroní“ a mapou a určené pre každého Účastníka
aktivít Kampane, ktorý sa zapojí podľa podmienok tohto Štatútu.
2. Partnerom Kampane sú Kúpele Sklené Teplice a. s. , ktorý do záverečného zlosovania – vyhodnotenia
Kampane venuje hlavnú cenu: Víkendový pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch Sklené Teplice.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu vecných cien a odmien – konkrétnych predmetov. Organizátor si
vyhradzuje právo odmeny neodovzdať v prípade ich predčasného vyčerpania.
4. Jeden Účastník má nárok na jednu odmenu bez ohľadu na to, koľko z výletov k turistickým cieľom absolvuje.
VI. Odovzdanie výhry a odmien
1. Odmenu za účasť v aktivitách Kampane bude Organizátor odovzdávať osobne:

a) na spoločnom výstupe na Rozhľadňu Háj, dňa 17.11.2021
b) na spoločnom výstupe na vrch Vtáčnik, dňa 19.3.2022
2. Odmenu za účasť v aktivitách Kampane si budú môcť Účastníci vyzdvihnúť od 17. 11. 2021 do 31. 3. 2022 na
kontaktnom mieste Organizátora: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Hodinu osobného vyzdvihnutia odmeny je potrebné overiť vopred na telefónnom čísle Organizátora. V odôvodnených
prípadoch a po dohode s Organizátorom bude možné odovzdať odmenu za účasť aj doporučene poštou na adresu
Účastníka. Podmienkou na odovzdanie odmeny, okrem odovzdania na spoločných výstupoch, je kontrola zaslanej
fotografie Účastníka, ktorú doručí vopred podľa podmienok tohto Štatútu.
3. Výhercovia v aktivitách Kampane budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom bezodkladne po
uskutočnení zlosovania (za dané dvanásťdňové obdobie/po zlosovaní o hlavnú výhru) a vyzvaní na vyzdvihnutie výhry.
Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na kontaktnom mieste Organizátora: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod. alebo poštou doporučene na adresu výhercu.
4. Za účelom odovzdania výhry je výherca aktivity Kampane povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú
súčinnosť.
5. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený použiť osobné údaje výhercu podľa zákona o ochrane
osobných údajov a vyžiadať si od výhercu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa bydliska. Účastník ako výherca môže udeliť Organizátorovi výslovný písomný súhlas, na
základe ktorého bude Organizátor následne oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy,
obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných
prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v aktivitách Kampane. Poskytnutie a potvrdenie týchto údajov je dobrovoľné, avšak
ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na
odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu.
6. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.
7. Zoznam výhercov bude zverejnený na webovej stránke Organizátora (www.regiongron.sk) a priebežne
aktualizovaný podľa intervalov prebiehajúcich aktivít Kampane.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry. Výhry v rámci aktivít Kampane nie sú vymáhateľné súdnou
cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel aktivít Kampane rozhodne o ďalšom postupe
Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si
súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Kampane po jej vyhlásení. Organizátor si
vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Kampane, a to aj pred uplynutím doby trvania Kampane.
O akýchkoľvek zmenách Štatútu a/alebo podmienok Kampane alebo o akomkoľvek skrátení, prerušení alebo zrušení
Kampane bude Organizátor verejnosť informovať na svojej webovej stránke.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok aktivít Kampane zo strany
Účastníkov a tiež právo na:
a) prípadné vylúčenie Účastníka z aktivity Kampane pre nesplnenie niektorej z jej podmienok;
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ ju výherca odmietne prevziať;
c) odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu.
4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
5. Zapojením sa do aktivít Kampane Účastník súhlasí s pravidlami Kampane a týmto Štatútom a zároveň
poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail,
kontaktné telefónne číslo a adresa bydliska na účely organizovania aktivít Kampane, zverejnenia výsledkov a pre
doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Práva Účastníka pri spracúvaní
osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane
osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho

neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Kampane, s ktorým
je spojený zánik práva na výhru.
6. Zapojením sa do aktivít Kampane – zaslaním fotografie (fotografií) - vyjadruje Účastník svoj súhlas s jej (ich)
ďalším spracovaním a použitím Organizátorom na propagačné účely a s cieľom prezentácie aktivít a činnosti
Organizátora prostredníctvom rôznych mediálnych a propagačných marketingových nástrojov. Práva Účastníka pri
spracúvaní osobných údajov v podobe fotografií podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov.
7. Aktuálne znenie Štatútu bude zverejnené na webovej stránke Organizátora a k nahliadnutiu na kontaktnom
mieste Organizátora: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa.

V Žarnovici, dňa 2. 11. 2021

