
 

 

Štatút súťaže 
 
 
Pred tým ako vyplníte prihlášku do súťaže Tatranskí rytieri si nezabudnite prečítať všetky dôležité 
údaje o súťaži. Tie nájdete práve v Štatúte súťaže, aktualizovanom pre súťaž v školskom roku 
2017/2018. 
 

Štatút a pravidlá súťaže 
„Tatranskí rytieri“ 

 
Zmyslom štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej „Tatranskí rytieri“ (ďalej len „súťaž“). Tento 
štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže 
byť pozmenený formou písomných dodatkov kedykoľvek v priebehu trvania súťaže na základe 
rozhodnutia usporiadateľa, pričom o tejto skutočnosti bude informovať na internetovej stránke 
www.tatrytieri.sk. 
 

I. Usporiadateľ súťaže 
 
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť s ručením obmedzeným Essence communications, s. r. o. so 
sídlom v Banskej Bystrici, Horná 5, Slovenská republika, PSČ 974 01, IČO:46188541, DIČ: 2023269160, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: odd. Sro, vložka 
č. 22732/S (ďalej len „usporiadateľ“). 
 

II. Objednávateľ súťaže 
 
Objednávateľom súťaže je obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská 
Dolina 72, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, PSČ 031 01, IČO: 31 560 636, DIČ: 2020428036, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.Sa, vl. č.62/L (ďalej len „TMR“). 
 

III. Realizátor súťaže 
 
Realizátorom súťaže je spoločnosť totožná s usporiadateľom (ďalej len „realizátor“). 
 

IV. Doba a miesto konania súťaže 
 

1. Projekt Tatranskí rytieri je v školskom roku 2017/2018 organizovaný v období od 14. 8. 2017 
do 30. 6. 2018. 

2. Samotná súťaž prebieha v termíne od 28. 8. 2017 do 1. 6. 2018 vrátane (ďalej len „doba 
trvania súťaže“). 

3. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). 
 

V. Súťažiaci 
 
1. Súťaž je určená pre všetky triedy základných a stredných škôl na Slovensku. Na odstránenie 
akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že pre účely realizácie a vyhodnotenia súťaže sa bude rozlišovať 
medzi jednotlivými školami, aj v tom prípade, ak by jedna právnická osoba bola zriaďovateľom 
viacerých škôl podľa príslušného právneho predpisu (ďalej len „súťažiaci“). 
 
 



 

 

 
 
2. Súťažiacim je trieda, ktorá sa do súťaže zaregistruje tým, že do 30. 9. 2017 riadne vyplní a zašle 
spôsobom uvedeným v článku VI., bod 1., tohto štatútu prihlášku do súťaže, pričom je zodpovedný za 
úplne, riadne a pravdivé uvedenie údajov do prihlášky v rozsahu – názov školy, sídlo školy (ulica, 
mesto, PSČ), trieda, meno zodpovedného vyučujúceho/triedneho učiteľa a pozícia oprávneného 
zástupcu. Pre platné a účinné registrovanie do súťaže je súťažiaci povinný na prihláške zaškrtnúť 
políčka, ktorými vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže. Ak sa chce do súťaže zaregistrovať viac 
tried z jednej školy, každá trieda musí byť zaregistrovaná v prihlasovacom formulári samostatne! 
 
3. Súťažiaci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži, alebo konajúci v rozpore s pravidlami súťaže 
vyjadrenými v tomto štatúte nebudú do súťaže zaradení alebo ak sa takáto skutočnosť zistí v 
priebehu trvania súťaže, budú okamihom preukázania tejto skutočnosti zo súťaže vyradení. V 
prípade, ak sa ukáže, že sa takýto súťažiaci stal výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých 
informácií, ktoré poskytol, stráca nárok na výhru a výhra bude odovzdaná druhému v poradí. 
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže ako i kedykoľvek po jej skončení 
prekontrolovať oprávnenie súťažiaceho na jeho účasť v súťaži alebo konanie v súťaži, pričom v 
prípade potreby je súťažiaci povinný poskytnúť usporiadateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, v 
opačnom prípade môže byť súťažiaci zo súťaže vyradený. 
 
4. Súťažiaci: 
 

a) je povinný informovať zákonných zástupcov všetkých detí (žiakov, študentov), ktoré sa budú 
zúčastňovať na aktivitách spojených so súťažou, o pravidlách súťaže, a zaistiť ich potrebný 
súhlas so zapojením detí do súťaže, pričom túto skutočnosť je súťažiaci povinný na 
požiadanie usporiadateľa preukázať, v opačnom prípade sa bude aplikovať ustanovenia bodu 
3., tohto článku štatútu. 
 

b) zástupca súťažiacich (pedagóg) je povinný informovať žiakov a študentov o webovej stránke 
(www.tatrytieri.sk) a o sociálnych sieťach súťaže (Facebook- Tatranskí rytieri a Instagram- 
Tatranskí rytieri). Žiaci a študenti tu nájdu zaujímavé články a informácie. Na facebookovej 
stránke prebiehajú každý mesiac súťaže, kde môžu žiaci vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny. 
Stačí ak sa stanete našimi fanúšikmi profilu Tatranskí rytieri a budete nás sledovať. 

 
5. Podmienkou účasti v súťaži je aktívne zapojenie sa do dvoch povinných súťažných aktivít. 
 
 
Povinné súťažné aktivity: 
 
1. Prvá súťažná aktivita: Chráňme rastliny a živočíchy na Slovensku. 
Povinná aktivita súťaže, ktorej cieľom je zachovať v prírode druhy rastlín a zvierat, ktoré sú jej 
neodlúčiteľnou súčasťou.  A to formou svojej zvýšenej starostlivosti a poznania, organizovanou 
aktivitou, či zmenou osobného prístupu. Deťom a žiakom usporiadateľ poskytne informácie o tom, čo 
nám všetko príroda dáva a vedie ich k reciprocite v rámci školy a svojho blízkeho okolia (obce, mesta, 
parku či lesa), alebo prírody našich krásnych Tatier. 
 
Študenti si zvolia prevedenie projektu: 

a) umelecký výtvor – 2D alebo 3D výtvarné diela (výtvory maľované, kreslené, alebo 3D 
modely), na tému Chráňme rastliny a živočíchy na Slovensku. 

b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny krátky film; na tému Chráňme 
rastliny a živočíchy na Slovensku pričom minimálna dĺžka trvania filmu je 3 min. 
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c) realizovateľný projekt – vytvorenie popisného projektu s cieľom zlepšiť životné prostredie, 
okolie alebo ekosystém v Tatrách alebo okolí zapojenej školy, obsahujúci „štúdiu 
uskutočniteľnosti“ – t.j. popis reálnej, skutočnej realizovateľnosti projektu, so všetkými 
detailmi jeho prevedenia (napr. Rekultivácia parku v obci, Mini-Tatry v školskom areáli, 
Edukačný náučný chodník na Chopku, atď. – s konkrétnym popisom, náčrtom, odhadovaným 
rozpočtom na projekt, a pod.). Projekty môžu byť zaslané v elektronickej alebo fyzickej 
podobe.  
 

Vybrané 3 víťazné projekty budú realizované poskytnutím materiálno-technického vybavenia a 
pracovnej sily od spoločnosti TMR. Realizovateľný projekt zároveň vytvorí obrovský priestor pre 
zapojenie nie len školskej komunity, ale aj rodinných komunít, celých miest, či obcí. Do samotnej 
realizácie budú preto tiež zapojení aj zamestnanci TMR. Realizovateľný projekt musí obsahovať 
popis projektu, cieľ projektu, náčrt projektu a finančný rozpočet navrhovaného projektu. Rozpočet, 
ktorý bude stanovený v navrhovanom projekte, bude definitívny. Rozpočet víťazného projektu 
nebude možné žiadnym spôsobom navýšiť. 
 
Rozmer prác špecifikovaných v bode a., použitý materiál a technika nie sú špecifikované 
usporiadateľom, súťažiaci si náklady na prepravu diela hradí individuálne. Ak je dielo nadrozmernej 
veľkosti, je na súťažnej triede ako dielo dopraví k usporiadateľovi súťaže. Každé dielo jednotlivca 
alebo skupiny žiakov musí byť na rube označené názvom súťaže, názvom súťažnej aktivity, názvom 
školy, triedou, menom a vekom dieťaťa/detí. Diela bez označenia, budú automaticky vyradené zo 
súťaže. 
 
2. Druhá súťažná aktivita: „Eko hliadka“ 
Tatranskí rytieri aktívne pomáhajú prírode a životnému prostrediu vo svojom okolí. Skultivuj zeleň v 
areáli školy alebo vo svojej obci či meste, vyčisti park, potok alebo čiernu skládku v tvojom okolí, 
spriechodni zarastený náučný chodník, účasť na spoločnej aktivite milovníkov prírody – Zelený 
Chopok, alebo pomoc pri výsadbe stromčekov v Tatrách. 
 
Súťažiaci má možnosť vybrať si jednu činnosť pomoci prírode, do ktorej sa zapojí a riadne ju 
zdokumentuje. Súťažiaci je povinný preukázať splnenie tejto súťažnej aktivity tak, že zašle 
usporiadateľovi video/fotky s podrobným popisom miesta konania činnosti, počtom a vekom 
zapojených študentov. Súťažiaci súhlasí s tým, aby táto dokumentácia bola zverejnená na sociálnych 
sieťach spravovaných usporiadateľom a v mediálnych výstupoch projektu. Usporiadateľ súťaže si 
vyhradzuje právo na kontrolu pravdivosti údajov. 
 
Cieľom tejto súťažnej aktivity je naučiť deti správať sa k prírode zodpovedne a šetrne, nevyhadzovať a 
nenechávať odpadky v prírode, a tiež aby na zodpovedné správanie upozornili svojich kamarátov, 
rodinu, spoluobčanov, mestá a obce. Deti sa učia nebyť ľahostajnými k prírode. 
 
Podklady a podmienky realizácie jednotlivých súťažných aktivít budú sprístupnené na webovej 
stránke www.tatrytieri.sk. Vo výnimočných prípadoch môžu byť jednotlivým súťažiacim zaslané 
písomne na vyžiadanie. 
 
6. Súťažiaci je povinný preukázať splnenie príslušnej súťažnej aktivity formou zaslania jednotlivých 
diel a dokumentácie druhej aktivity usporiadateľovi v súlade s článkom V. a VI. tohto štatútu, pričom 
po prekontrolovaní správnosti predložených podkladov pripíše usporiadateľ súťažiacemu 
zodpovedajúci počet bodov. 



 

 

 

 
 
 
 
VI. Spôsob zasielania súťažných podkladov: 
 

1. Súťažiaci musia príslušný podklad zaslať usporiadateľovi formou: 
 
 
a) Poštovej zásielky na adresu usporiadateľa súťaže:  
Essence communications, s. r. o.,  
Lazovná 54,  
974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika.  
 
Zásielka musí byť vždy označená názvom súťaže „Tatranskí rytieri“ a jej odosielateľom, v opačnom 
prípade usporiadateľ nezodpovedá za prípadné chyby/nedostatky a/ alebo škody vzniknuté v 
dôsledku porušenia povinnosti súťažiaceho. 
 
b) Elektronickej pošty a to odoslaním na e-mailovú adresu:  
sutaz@tatrytieri. sk. Všetky prílohy musia byť kvalitné, čitateľné a uložené vo formáte jpg, png, pdf, 
html, avi, mp4, mov pričom ich maximálna veľkosť nesmie presiahnuť 2 MB (v prípade prekročenia 
veľkosti 2MB je potrebné prílohy uložiť na dátové úložisko a usporiadateľovi poskytnúť emailom 
adresu súboru uloženého na úložisku). Na odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že 
fotografie môžu byť zasielané výlučne formou elektronickej pošty. Touto formou nie je možné 
zasielať výtvarné diela súťažiach. 
 
2. Všetky súťažné diela zo súťažnej aktivity Chráňme rastliny a živočíchy na Slovensku “ musia byť 
súťažiacimi doručené usporiadateľovi v termíne medzi 1. 4. 2018 a 15. 5. 2018 (vrátane). 
Usporiadateľ vyhodnotí len tie súťažné diela, ktoré mu budú doručené v termíne od 1. 4. 2018 a  
15. 5. 2018 (vrátane). Na súťažné diela doručené pred alebo po uvedenom termíne sa neprihliada a 
daná trieda bude vyradená zo súťaže. 
 

VII. Vyhodnotenie súťaže 
 
Súťažiaci musí splniť obidve súťažné aktivity. Súťažné výtvory/diela/projekty a splnenie druhej 
súťažnej aktivity bude hodnotiť a posudzovať odborná porota, pričom dielo môže získať 0-100 bodov, 
v závislosti od využitej kreativity a náročnosti realizácie výtvorov. 
Druhá aktivita je povinná, ale nie je bodovaná. Na základe druhej aktivity sa bude organizátor 
rozhodovať medzi súťažiacimi, ktorí budú mať rovnaký počet získaných bodov z prvej súťažnej 
aktivity. Pri rozhodovaní sa bude prihliadať na spoločenský rozmer aktivity, (iné hodnotenie získa 
vyčistenie školského nádvoria od vlastných odpadkov, a iné pomoc pri čistení napr. v národnom 
parku). 
 
Poradie bude určené na základe získaných bodov. Súťažné podklady, ktoré nespĺňajú podmienky 
súťaže, alebo u ktorých je oprávnená pochybnosť, či tieto podmienky spĺňajú, nebudú do súťaže 
zaradené, čo znamená že súťažiacemu nebudú pripísané body za súťažnú aktivitu. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

V každej kategórii budú udelené 3 ceny/miesta, a to konkrétne:  

  

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  

2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  

3. cena: 1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

 
 
Kategória realizovateľný projekt rovnako získava ceny – ceny získajú súťažiaci vybraných projektov, 
ktoré sa budú následne aj realizovať, za pomoci TMR. Pri tejto aktivite tak súťažiaci získa aj cenu, aj 
realizáciu projektu za pomoci TMR. TMR zaistí realizáciu 3 víťazných projektov – 3 projekty, ktoré 
porota vyhodnotí ako víťazné – t.z. reálne uskutočniteľné a prinášajúce relevantnú ekologickú 
hodnotu, budú s pomocou TMR – a to vo forme pracovnej sily a materiálno-technického 
zabezpečenia aj realizované. Organizátor si vyhradzuje právo žiadať výhercu o prispôsobenie 
definitívnej podoby projektu pre účely realizovateľnosti. Realizácia projektov prebehne po 
slávnostnom vyhodnotení a oznámení víťazných projektov.  
 
Upozornenie: kategória realizovateľný projekt – rozumie sa tým vypracovanie štúdie, nie realizácia 
projektu. Uskutoční sa realizácia iba výherných projektov v spolupráci s jeho autorom. 
 
Do všetkých aktivít projektu sa môžu zapojiť jednotlivci, skupinky alebo celé triedy, pričom výhercom 
sa stáva celá trieda. Slávnostné vyhodnotenie bude prebiehať v mesiaci jún 2018. Usporiadateľ si 
vyhradzuje bližšie špecifikovať presný termín Slávnostného vyhodnotenia počas trvania projektu a 
vyhlásiť termín prostredníctvom komunikačných kanálov projektu, v dobe najneskôr 1 mesiac pred 
samotným konaním Slávnostného vyhodnotenia. 
 

VIII. Práva duševného vlastníctva, osobné údaje 
 
Registráciou v súťaži súťažiaci vyhlasuje a prehlasuje, že zaslaním súťažných podkladov 
usporiadateľovi nie sú/nebudú porušené autorské alebo iné práva tretích osôb a/alebo iné práva 
a/alebo právom chránené záujmy v zmysle právnych predpisov (napr. práva osôb zobrazených na 
podkladoch), pričom získal všetky potrebné súhlasy na zaslanie podkladov a ich spracovanie zo strany 
usporiadateľa, v opačnom prípade zodpovedá za akékoľvek porušenie a/alebo škodu, ktorá v tejto 
súvislosti usporiadateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe vznikla a súčasne je usporiadateľ  
oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. 
 
Súťažné diela sa odoslaním do súťaže (na e-mailovú adresu: sutaz@tatrytieri.sk) stávajú výlučným 
vlastníctvom usporiadateľa. Súťažiaci týmto dáva časovo neobmedzený súhlas pre TMR na vystavenie 
a využitie súťažného diela po skončení súťaže na dekoráciu priestorov a zariadení spoločnosti TMR. 
Samostatný režim je aplikovaný pre súťažnú aktivitu realizovateľný projekt, pri ktorom autorské 
práva na projekt získa TMR iba pri víťazných projektoch, ktoré sa budú realizovať. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo ponechať súťažné diela v písomnej forme a nezasielať ich súťažiacim naspäť. 
 

 
 



 

 

 
 
IX. Výhry 
 
Objednávateľ venoval do súťaže nasledujúce výhry v závislosti od umiestnenia. Všetky zúčastnené 
školy získajú možnosť organizovania zvýhodnených triednych výletov a iné hodnotné ceny. 
 
V súťažnej aktivite umelecký výtvor v kategórii 1.-4. ročník žiaci získavajú tieto ceny:  

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
3. cena:  1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

 
V súťažnej aktivite umelecký výtvor v kategórii  5.-9. ročník žiaci získavajú tieto ceny: 

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
3. cena:  1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

 
V súťažnej aktivite umelecký výtvor v kategórii stredné školy žiaci získavajú tieto ceny: 

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
3. cena:  1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

  
V súťažnej aktivite audiovizuálne dielo žiaci získavajú tieto ceny: 

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
3. cena:  1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

  
V súťažnej aktivite realizovateľný projekt žiaci získavajú tieto ceny: 

1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.  
3. cena:  1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.  

 

X. Určenie výhercu 
 

1. Pre určenie poradia výhercov výhier je rozhodujúci počet bodov získaných súťažiacim v rámci 
aktivity „Chráňme rastliny a živočíchy na Slovensku.“ Poradie súťažiacich bude určené na 
základe porovnania počtu získaných bodov. Pokiaľ by bolo z dôvodu rovnosti bodov na 
niektorom z výherných poradí viac výhercov, rozhodne o konečných výhercoch druhá 
povinná aktivita „Ekohliadka“.  

 
2. Súťažné výtvory/diela/projekty a splnenie druhej súťažnej aktivity bude hodnotiť a 

posudzovať odborná porota, pričom dielo môže získať 0-100 bodov.  
 
Žiaci budú súťažiť v týchto kategóriách (ceny rozpísané v časti výhry): 
a) umelecký výtvor – žiaci budú rozdelení na kategórie: 1.-4. ročník ZŠ, 5.-.9. ročník, stredné školy, 
pričom u každej z nich sa hodnotí prvé, druhé a tretie miesto, spolu 9 cien)  
b) audiovizuálne dielo (3 ceny)  
c) realizovateľný projekt (3 ceny)  
 

 



 

 

 
3. Jeden súťažiaci sa môže stať výhercom iba jednej výhry v rámci danej aktivity. Výhercovia 

budú určení v termíne  4. júna 2018 a následne zverejnení na stránke www.tatrytieri.sk a na 
sociálnych sieťach spravovaných usporiadateľom. 

 
4. Každý z výhercov súhlasí s tým, aby usporiadateľ použil jeho identifikačné údaje v spojení s 

touto súťažou a usporiadateľom a súčasne s vykonaním obrazového a/alebo zvukového 
záznamu okamihu odovzdávania výhier a jeho následným použitím usporiadateľom, pričom 
takýto súhlas súťažiaci dáva bezodplatne a súčasne bez územného vecného a časového 
obmedzenia. 
 

5. V rámci súťaže sa rozdelí iba ten počet výhier, ktorý je do súťaže určený. 
 

6. Výhra triedny výlet je určená pre maximálne 35 osôb. 
 

XI. Podmienky pre odovzdanie výhier 
Výhry súťaže Tatranskí rytieri budú výhercom odovzdané osobne v priestoroch určených 
usporiadateľom na základe predchádzajúceho oznámenia. 
 

XII. Osobné údaje a iné údaje o súťažiacich a ďalších osobách 
Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci, ako aj ďalšie osoby, ktoré pre účely súťaže prípadne 
poskytnú svoje osobné alebo iné údaje (ďalej len „súťažiaci“), so zaradením takto poskytnutých 
údajov (ďalej len „údaje“) do databázy usporiadateľa ako správcu, a s ich prípadným spracovaním 
prostredníctvom spracovateľa na účely realizácie súťaže a odovzdanie výhry a ďalej na marketingové 
účely usporiadateľa, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných 
akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom 
elektronických prostriedkov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení (ďalej len „Zákon“), a to na dobu neurčitú, respektíve do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na 
vedomie, že si je vedomý svojich práv obsiahnutých v Zákone. V prípade akýchkoľvek pochybností 
súťažiaceho vo veci osobných údajov a ich ochrany môže sa kedykoľvek obrátiť na usporiadateľa. 
 

XIII. Ostatné ustanovenia 
 

1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s jej pravidlami vyjadrenými v tomto 
štatúte a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať. 

 
2. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. 

 
3. Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ je oprávnený 

súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá, pričom o tejto skutočnosti bude informovať 
prostredníctvom zverejnenia na stránke www.tatrytieri.sk. 

 
4. O akýchkoľvek otázkach alebo sporoch vzniknutých v súvislosti so súťažou rozhoduje s 

konečnou platnosťou usporiadateľ.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

XIV. Úprava a zmena pravidiel súťaže: 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto 
pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj 
bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. 
 
Na platnú zmenu týchto pravidiel sa vyžaduje písomná forma, Zmenu alebo úpravu pravidiel sa 
organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. 
 
V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami 
súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, 
platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže. 

 

 
XV. Doplnková súťaž na Facebooku Tatranskí rytieri 
 
ŠTATÚT FB SÚŤAŽE „Top Status“ 
 
I. Preambula 
 
Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže 
tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 
 
II. Vyhlasovateľ súťaže 
 
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť s ručením obmedzeným Essence communications, 
s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 5, Slovenská republika, PSČ 974 01, IČO:46188541, 
DIČ: 2023269160, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej 
Bystrici, oddiel: odd. Sro, vložka č. 22732/S (ďalej len „vyhlasovateľ“). 
 
III. Čas konania súťaže 
 
Termín súťaže je stanovený na obdobie od 1. 12. 2017 do 30. 06. 2018. Vyhlásenie výhercu 
súťaže sa uskutoční 2. júla 2018 v sídle vyhlasovateľa na Hornej č.5, Banská Bystrica. Cieľom 
súťaže je budovanie povedomia projektu Tatranskí rytieri. 
 
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
 
Účastníkom súťaže „Top status“ môže byť len osoba s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej 
len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá pridá do komentu pod súťažný status na 
Facebookovej stránke Tatranskí rytieri zaujímavú fotografiu alebo video. Zaujímavá 
fotografia alebo video so statusom s hastagom #tatranskirytieri  
(www.facebook.com/tatranskirytieri) bude pridávať v termíne od 1. 12. 2017 do 
30. 06. 2018. Fotografie alebo videá môžete tiež pridávať na Instagram s hastagom 
#tatranskirytieri. Príspevky musia súvisieť s prírodou. Najviac lajkovaný príspevok bude 
vyhodnotený 2. júla 2018. 

https://www.facebook.com/tatranskirytieri/?ref=settings


 

 

 
VI. Pravidlá súťaže 
 
Podmienky účasti v súťaži: 

1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku IV. 
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho 

údajov podľa tohto štatútu. 
3. Do súťaže o cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa 

bodu IV. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži. 
 
VII. Výhry  v súťaži 
 
Výherca súťaže vyhráva nepeňažnú výhru: 
Pobyt pre 2 osoby s raňajkami na 2 noci. 

 
VIII. Oboznamovanie s výsledkami súťaže 
 
Výherca súťaže bude vyhlásený 30. 06. 2018 v súlade s podmienkami súťaže „TOP STATUS“  
a  o výhre  bude oboznámený  prostredníctvom  FB  správy  a zverejnený na 
www.facebook.com/tatranskirytieri. 
Vyhlasovateľ písomne oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. 
Výhra bude výhercovi zaslaná poštou po splnení podmienok štatútu súťaže. Najneskorší 
termín zaslania výhry je 20. 07. 2018. 
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo 
porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 
V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr dňa 10. 07. 2018 prepadá výhra v prospech 
vyhlasovateľa súťaže. 
 
IX. Súhlas so zverejnením údajov 
 
Výherca dáva  týmto  v prípade  výhry  súhlas  v zmysle  zákona  č.  122/2013  Z. z.  o ochrane 
osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a adresa 
pobytu, na účely zverejnenia informácie o výhre na www.facebook.com/tatranskirytieri.  
Súhlas  je  udelený  na  dobu prevzatia  výhry  určenú v článku VI. 
 
X. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať. 
Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ 
zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na internetovej stránke 
www.tatrytieri.sk. 
 
 

https://www.facebook.com/tatranskirytieri/?ref=settings
https://www.facebook.com/tatranskirytieri/?ref=settings
www.tatrytieri.sk


 

 

 
XI. Záverečné ustanovenia 
 
 Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia 

súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé 
ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku tohto štatútu. 

 Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať. 
 Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou 

štatútu. 
 V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa 

súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných 
materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. 

 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli    v 
súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú 
riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

 Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a 
naopak. 

 Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.tatrytieri.sk. 
 
 
 

 
 

www.tatrytieri.sk

