Všeobecné podmienky hry

KRÍŽOM KRAJOM ZA 100 DNÍ
1. Turisticko-poznávacia súťaž Krížom krajom za 100 dní potrvá od 1. júna 2018 do 8. septembra
2018 (100 kalendárnych dní).
2. Vyhlasovateľom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región (ďalej
len vyhlasovateľ alebo organizátor súťaže) so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Hrať môže každý vlastník smartfónu či tabletu s inštalovanou aplikáciou OBJAVUJME, ktorá je
dostupná zdarma pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS na doménach
Google Play a App Store. Hráč sa musí v aplikácii registrovať. Bez tohto kroku nemôže byť zapojený
do súťaže.
4. Hra zahŕňa štyri typy úloh:
a) GEO-LOKALIZÁCIA – PODUJATIE - Úlohou súťažiaceho je navštíviť konkrétne podujatie
v stanovenom termíne. Účasť na podujatí potvrdí v mobilnej aplikácii v uvedenom lokalizačnom okruhu
(diametri). Za absolvovanie lokalizačnej úlohy viazanej na podujatie získa súťažiaci 25 bodov, identicky
pri každej zadefinovanej úlohe GEO-LOKALIZÁCIA – PODUJATIE. Zapojenie sa do súťaže
neoprávňuje súťažiacich na bezplatný vstup na podujatia. Cieľom súťažiaceho je navštíviť 5 podujatí v
Trenčianskom kraji. V prípade nedostupnosti internetového pripojenia budú nahrané body za splnenie
úlohy pripočítané po pripojení mobilného zariadenia na internet.
b) GEO-LOKALIZÁCIA – Úlohou súťažiaceho je navštíviť vybrané miesta (hrad, zámok, prírodná /
kultúrna pamiatka) v Trenčianskom kraji a potvrdiť návštevu miesta v mobilnej aplikácii v uvedenom
lokalizačnom okruhu (diametri). Za absolvovanie lokalizačnej úlohy získa súťažiaci 5 bodov, identicky
pri každom zadefinovanom mieste. Cieľom súťažiaceho je navštíviť 8 miest v Trenčianskom kraji.
V prípade nedostupnosti internetového pripojenia budú nahrané body za splnenie úlohy pripočítané po
pripojení mobilného zariadenia na internet.
c) GEO-KVÍZ – Úlohou súťažiaceho je odpovedať na súťažnú otázku označením správnej odpovede v
definovanom diametri miesta. Za správnu odpoveď získa súťažiaci 10 bodov. Spolu sú v hre tri kvízové
úlohy. Všetky sú podmienené zodpovedaním správnej odpovede vo vyznačenom definovanom kruhu
miesta. V prípade nedostupnosti internetového pripojenia budú nahrané body za splnenie úlohy
pripočítané po pripojení mobilného zariadenia na internet.

d) GEO-FOTO – Úlohou súťažiaceho je odfotografovať dané miesto v definovanom kruhu miesta. Spolu
sú v hre štyri fotografické úlohy. Fotografia musí zachytávať charakteristickú črtu miesta úlohy. Za
fotografiu získa súťažiaci 15 bodov. Fotografia môže mať maximálne rozlíšenie 1500x1000pixelov. Po
uložení fotografie v aplikácii bude fotografia odoslaná na server. Nevhodné fotografie (fotografie, z
ktorých nie je zrejmé, že ide o súťažné miesto; fotografie s vulgárnym obsahom a pod.) má organizátor
právo nezverejniť a nezapočítať súťažiacemu príslušné súťažné body. V prípade nedostupnosti
internetového pripojenia budú nahrané body za splnenie úlohy pripočítané po pripojení mobilného
zariadenia na internet.
5. Mobilná aplikácia je funkčná aj v off-line móde (lokalizovanie sa prostredníctvom GPS, odpoveď na
kvízovú úlohu, odfotografovanie miesta vo fotografickej úlohe). Počas hrania nie je nutné, aby bol mobil
trvale pripojený na internet. Pripojenie na internet je nutné len pre zapísanie odpovedí do rebríčka.
Súťažiacemu budú body pripočítané po pripojení mobilného zariadenia na internet.
6. Víťazom súťaže sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov, ktoré budú sčítané po ukončení súťaže
(9.9.2018). V prípade rovnosti bodov bude výherca určený losovaním – v piatok 14. septembra 2018 o
10.00 h v sídle krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín. Výsledky súťaže budú zverejnené v piatok 14. septembra 2018 o 14.00 h prostredníctvom
sociálnej siete Facebook na stránke vyhlasovateľa súťaže – Trenčín región, a na webovej stránke
vyhlasovateľa súťaže – www.trencinregion.sk. Motivačné ceny budú udeľované priebežne v čase
trvania hry, a to vždy trom registrovaným súťažiacim, ktorí budú vyžrebovaní na konci každého
súťažného mesiaca v termínoch: 29. jún 2018, 31. júl 2018 a 31. august 2018. Motivačné ceny: 3x
vstup pre dve osoby na Trenčiansky hrad v ľubovoľnom termíne, 3x vstup pre dve osoby na hrad
Beckov v ľubovoľnom termíne, 3x vstup pre dve osoby do areálu sokoliarov Aquila v Bojniciach
v ľubovoľnom termíne, budú odovzdané spolu 9 súťažiacim.
7. Vylosovaní súťažiaci s najvyšším počtom bodov budú po ukončení súťaže odmenení nasledovnými
hlavnými cenami:
-

Víkendový pobyt pre 4-člennú rodinu v Agropenzióne Adam, Podkylava
Pobyt zahŕňa polpenziu pre 4 osoby, vstup do bazéna, bezplatné parkovanie. Termín pobytu si
zvolí výherca, do 31.12.2018.

-

Zážitkové ubytovanie v domčeku na strome pre 4 osoby na 1 noc, Trenčianske Teplice

Ubytovanie v domčeku na strome pre 4 osoby zahŕňa raňajky. Poukaz je platný na sezónu
2019.
8. Úloha GEO-LOKALIZÁCIA – PODUJATIE obsahuje:
a) popis a termín podujatia
b) multimédiá – fotografie, plagát
c) GPS súradnice
d) počet získaných bodov za splnenú úlohu
e) diameter (polomer od stredu miesta záujmu) pre splnenie úlohy (definovaný kruh)
9. Úloha GEO-LOKALIZÁCIA obsahuje:
a) popis miesta
b) multimédiá – fotografie
c) GPS súradnice
d) počet získaných bodov za splnenú úlohu
e) diameter (polomer od stredu miesta záujmu) pre splnenie úlohy (definovaný kruh).
10. Úloha GEO-KVÍZ obsahuje:
a) súťažnú otázku a tri odpovede, z ktorých len jedna odpoveď je správna
b) počet získaných bodov za splnenú úlohu
c) diameter pre splnenie úlohy
11. Úloha GEO-FOTO obsahuje:
a) popis miesta
b) možnosť odfotografovať miesto, vybrať zvolenú fotografiu, orezať fotografiu a odoslať na server
c) počet získaných bodov za splnenú úlohu
d) diameter pre splnenie úlohy
12. Poradie navštívenia miest a poradie splnenia úloh je ľubovoľné. Rozdelenie bodov za jednotlivé
úlohy je nasledovné.

Rozdelenie bodov za úlohy
p.č. Lokalita
1.

Hrad Beckov

2.

Kultúrne centrum,
Bojnice

3.

Trenčianske Teplice

4.

Čachtický hrad

5.

Trenčiansky hrad

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Čachtické podzemie,
Čachtice
Mohyla M. R.
Štefánika, Bradlo
Kostolecká tiesňava,
Kostolec
Rozhľadňa Dohňany
Múzeum praveku,
Bojnice
Hvezdáreň v
Partizánskom
*Sklársky skanzen,
Valaská Belá
*Pružinská Dúpna
jaskyňa, Pružina

Názov podujatia
Šašo Becko deťom
2.-3.6.2018
Muzikál „Kto dostane
Bojnický zámok?“
16.6.2018
Medzinárodný
filmový festival ART
IN PARK
21.-24.6.2018
Strašidlá na hrade
4.8.2018
Historky z mučiarne
11.-12.8.2018
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Plný bodový zisk - 20 úloh

*Na prehliadku skanzenu Sklársky sen vo Valaskej Belej je potrebné sa objednať: tel. č.: +421 907
198 433, e-mail: dolinaj@sklennysen.sk

*Na prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne je potrebné sa objednať: tel. č.: +421 905 488 028, e-mail:
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk alebo +421 903 533 348, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
13. Za súťažiaceho sa považuje fyzická osoba zaregistrovaná v aplikácii Objavujme vo vlastnom
mobilnom zariadení.
14. Každý súťažiaci môže mať vytvorené len jedno užívateľské konto.
15. Súťažiaci sa môže lokalizovať na jednom kontrolnom bode len raz počas trvania celej súťaže.
Zároveň môže len raz odpovedať na súťažnú otázku a nahrať do aplikácie jednu fotografiu zo
zvoleného miesta.
16. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, ktorý body získava podvodným spôsobom a
nerešpektuje pravidlá súťaže.
17. Do termínu ukončenia súťaže (23.59 h, 8. september 2018) je potrebné pripojiť sa na internet, aby
boli všetky získané body započítané do výsledného rebríčka registrovaných súťažiacich. Ceny budú
víťazom odovzdané v termíne a na mieste, ktoré bude zverejnené na web stránke www.trencinregion.sk
18. O vyhodnotení budú súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý zadajú pri registrácii do
súťaže.
19. V prípade nefunkčnosti aplikácie či iných problémov súťažiaci kontaktuje zodpovednú osobu: Ing.
Pavol Štefčík, pavol.stefcik@trencinregion.sk, +421 901 918 854

V Trenčíne, 29.5.2018
Mgr. Juraj Gerlici, v.r.
Predseda KOCR Trenčín región

