Všeobecné podmienky ankety
SRDCU NAJBLIŽŠÍ
1. Vyhlasovateľom ankety „Srdcu najbližší“ je krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)
Trenčín región, ktorá je zároveň organizačným gestorom a odborným garantom.
2. Cieľom ankety je zvýšiť povedomie o jednotlivých lokalitách / zariadeniach Trenčianskeho kraja,
„pripomenúť“ vysokú kvalitu daných lokalít / zariadení aj počas pandémie, ktorá výrazne
ovplyvnila ich chod v roku 2020 a aj takýmto spôsobom oceniť ich činnosť, vytrvalosť
a kreativitu.
3. Anketa bude rozdelená do 15 kategórií:
1. HRADY.....................................................
Verejnosť bude môcť vybrať jednu z piatich alternatív, alebo dopísať vlastný tip. K piatim
alternatívam patria tieto hrady: Beckov, Čachtice, Trenčiansky hrad, hrad Lednica a hrad
Uhrovec.
2. HORSKÉ TURISTICKÉ CHATY
Aj tu si rovnako bude môcť verejnosť vybrať jednu z piatich alternatív, prípadne dopísať inú
chatu, ktorá by si, podľa ich mienky, zaslúžila v ankete vyhrať. K piatim alternatívam patria tieto
horské turistické chaty: Chata pod Ostrým vrchom, Inovecká chata, horský hotel Magura,
Holubyho
chata,
chata
Baske.

3. LYŽIARSKE STREDISKÁ
Verejnosť vyberá z 5 obľúbených lyžiarskych stredísk v Trenčianskom kraji, prípadne môže
doplniť svoje obľúbené, ktoré sa v zozname nenachádza. Na výber má z týchto piatich
lyžiarskych stredísk: Ski Bezovec, Ski, Čertov Javorníky, Skiland Stará Myjava, Skipark
Kálnica, Remata.
4. KÚPALISKÁ A AKVAPARKY
V kategórii sa nachádza 5 vybraných kúpalísk a aquaparkov, z ktorých verejnosť vyberá
jedno, alebo navrhne inú alternatívu. Na výber je z týchto piatich kúpalísk a aquaparkov:
Zelená žaba Trenčianske Teplice, Kúpalisko na Ostrove Trenčín, Kúpalisko Čajka Bojnice,
Kúpalisko Považská Bystrica, Termálne kúpalisko Chalmová.
5. KÚPELE
V tejto kategórii je možné vybrať zo štyroch možností a to z Kúpelov Trenčianske Teplice,
Kúpelov Nimnica, Termálov Malé Bielice a kúpeľov Bojnice.
6. JASKYNE
Verejnosť si môže vybrať jednu z piatich navrhovaných jaskýň, alebo zadať vlastnú
alternatívu. K navrhovaným jaskyniam patria: Jaskyňa svätého Jozefa Mojtín, Opatovská
jaskyňa, Pružinská Dúpna jaskyňa, Medvedia jaskyňa Horné Vestenice, Jaskyňa pod
Jeleňom Trenčianske Teplice.
7. VODNÉ PLOCHY
Z 5 predvolených možností si široká verejnosť vyberie jednu, ktorej dá hlas. Ak chcú
zahlasovať za inú vodnú plochu, majú ju možnosť doplniť do prázdneho políčka.
Z predvolených možností môže venovať hlas týmto vodným plochám: Nitrianske Rudno,
Zelená voda Nové Mesto nad Váhom, vodná nádrž Dubník, vodná nádrž Nosice a vodná nádrž
Prusy.
8. CYKLOTRASY
Výber je možný z týchto piatich alternatív: Cyklotrasy Púchov – Nimnica, Trenčín – Nemšová,
Okruh Brestovec – Myjava, Bojnický cyklookruh alebo Naprieč Považským Inovcom.
V prípade potreby je možné doplniť vlastnú možnosť obľúbenej cyklotrasy, ktorá sa v zozname
nenachádza.

9. HOTELY
Verejnosť má možnosť zahlasovať buď za jeden z navrhovaných piatich hotelov, alebo
navrhnúť vlastnú alternatívu, ktorá bude rovnako zaradená ako platný hlas. K 5 navrhovaným
hotelom patria: Hotel Elizabeth Trenčín, Bellasi hotel Bojnice, Gino Park Palace Orlové, Hotel
Štefánik Myjava, hotel Flóra Trenčianske Teplice.
10. TOP ZAUJÍMAVOSTI KRAJA
Aj do tejto kategórie môže verejnosť vstupovať a napísať vlastnú možnosť, ktorú považuje za
rezonujúcu zaujímavosť v Trenčianskom kraji. Vybrať si môže však aj z týchto 5 navrhovaných
zaujímavostí: Zámok a ZOO Bojnice, pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, Park miniatúr
Podolie, Haluzice kostol a tiesňava, Mohyla M.R. Štefánika Brezová pod Bradlom.
11. ROZHĽADNE
V tejto kategórii je možné zahlasovať za tieto možnosti: Rozhľadňa Púchovskej doliny,
rozhľadňa na Inovci, rozhľadňa Malý Jelenec, rozhľadňa pod Klenovou, Rozhľadňa Veľký
Lopeník. Verejnosť môže napísať aj vlastnú alternatívu a zahlasovať práve za ňu.
12. MÚZEÁ
K navrhovaným možnostiam pri kategórii Múzeá patria: Trenčianske múzeum, Hornonitrianske
múzeum Prievidza, Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci, múzeum M.R. Štefánika
v Košariskách a Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom.
13. TOP PODUJATIA V KRAJI
V Trenčianskom kraji sa uskutočňuje viacero kultúrnych podujatí, ktoré oplývajú vysokou
kvalitou a zaslúžia si pozornosť. K vybraným podujatiam patria: Hudobný festival Pohoda,
medzinárodný folklórny festival Myjava, kultúrne leto Trenčianske Teplice, Hornonitrianske
folklórne slávnosti a Podhorské dni ovocia a medu Trebichava. Aj pri tejto kategórii je možnosť
doplnenia vlastnej alternatívy.

14. PRÍRODNÉ LOKALITY
Verejnosť môže hlasovať za tieto prírodné lokality Trenčianskeho kraja: Manínska
a Kostolecká tiesňava, Považský Inovec, Rokoš, Veľká Javorina a Kľak. Prípadne je možné
doplniť inú prírodnú lokalitu a zahlasovať za ňu.
15. TOP ZABUDNUTÉ MIESTA
Poslednou kategóriou sú TOP zabudnuté miesta v Trenčianskom kraji. Častokrát ide
o významnú architektúru, ktorá je však v dezolátnom alebo chátrajúcom stave. K vybraným
alternatívam patria: Letohrádok Brodzany, Liečebný dom Machnáč, Areál Merina – tepláreň,
Kaštieľ Balašovcov Považské Podhradie, Novobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves. Verejnosť
môže napísať aj vlastný tip, ktorý sa zaráta k platným hlasom v ankete.

NOMINÁCIE
Nominácie v 15 kategóriách ankety „SRDCU NAJBLIŽŠÍ“ je možné zaslať týmito spôsobmi:



Vyplnením dvojstrany dvojmesačníka Trenčín región a následným zaslaním tejto
dvojstrany na korešpondenčnú adresu redakcie:
Trenčín región
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín



Vyplnením online formuláru ankety, ktorá sa nachádza na webovej stránke
www.trencinregion.sk
V jednej kategórii je možné zahlasovať LEN ZA JEDNO zariadenie alebo navrhnúť vlastné.
V prípade označenia viacerých možností bude tento hlas považovaný za neplatný.

HLASOVANIE
1. O víťazovi vo všetkých kategóriách SRDCU NAJBLIŽŠÍ rozhodne hlasovaním široká
verejnosť.
2. Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 3. januára 2021 do 15. februára 2021. Zapojiť sa
do ankety je možné dvomi spôsobmi:
• Vyplnením on-line formulára na web stránke www.trencinregion.sk,

•

Vyplnením ankety v papierovej podobe (dvojmesačník Trenčín región I. číslo 2021).
Dvojstranu je následne potrebné vybrať zo stredu novín, vložiť do obálky a poslať na
adresu redakcie: Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Dôležité je
tiež zaslanie osobných údajov ako meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt. Na
obálku je potrebné napísať: anketa Srdcu najbližší.

3. Hlasovanie bude ukončené 15. február 2021 o 24.00 h.
4. Vyhodnotenie ankety sa čitatelia dvojmesačníka Trenčín región a široká verejnosť dozvie
prostredníctvom II. čísla, ktoré vyjde začiatkom marca 2021.

VÝHRA

1.

V dvojmesačníku Trenčín región II. bude zverejnený zoznam výhercov, ktorí získajú hodnotné
balíky od vyhlasovateľa súťaže.

2. Hlavnou výhrou pre hlasujúcich v ankete „SRDCU NAJBLIŽŠÍ“ je pobyt pre 2 osoby na 2 noci
v hoteli Gino Park Palace v Orlovom, ktorú získa jeden výherca, ktorý úspešne zahlasoval vždy za
jednu možnosť v každej z 15 kategórii.
3. Odmenených bude ďalších 30 hlasujúcich, ktorým budú doručené atraktívne ceny od vyhlasovateľa
súťaže, krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
IČO: 42377897, spracováva osobné údaje poskytnuté hlasujúcimi za účelom usporiadania a
vyhodnotenia súťaže „SRDCU NAJBLIŽŠÍ“. Osobné údaje hlasujúcich budú vymazané najneskôr po
vyhodnotení a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie
údajov. Hlasujúci majú právo daný súhlas odvolať a ich údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia
účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžu hlasujúci e-mailom
na adresu: info@trencinregion.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Hlasujúci majú právo
požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa §
100 Zákona č. 18/2018 Z.z.. Hlasujúci zároveň súhlasí so zasielaním newslettera, prostredníctvom
ktorého bude informovaný o priebehu súťaže a novinkách súvisiacich s činnosťou vyhlasovateľa
súťaže. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Hlasujúci
týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje
osobné údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie
ich spracovávania, a to bezplatne na adrese vyhlasovateľa.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek
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. Ak sa organizátor dozvie, že
výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor bude oprávnený
vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

V Trenčíne, 17.12.2020
Mgr. Juraj Gerlici, v.r.
predseda KOCR Trenčín región

