Štatút letnej turisticko-poznávacej súťaže

HOJDAČKOVÁ PÁTRAČKA
1. Letná turisticko-poznávacia súťaž HOJDAČKOVÁ PÁTRAČKA potrvá od 1. júla do 30. septembra
2022 (3 mesiace).
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. Cieľom súťaže je motivovať účastníkov súťaže k návšteve známych i menej známych turistických
lokalít v Trenčianskom kraji. Súťažiaci v priebehu 3 mesiacov navštívi 10 miest, kde sa nachádzajú
hojdačky v prírode.
4. Na každej z 10 hojdačiek je ukrytá tabuľka s písmenom.
5. Úlohou súťažiaceho je:
•

•
•
•
•
•

Získať súťažnú mapku ( stiahnuť na www.trencinregion.sk alebo vyzdvihnúť v Kultúrnoinformačnom centre v Trenčíne, Púchovskom informačnom centre, PX centre v Považskej
Bystrici, Turisticko-informačnej kancelárii (TIK) Trenčianske Teplice, TIK Bojnice na
Trenčianskom hrade alebo v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja
Navštíviť všetkých 10 miest vyznačených na mape v termíne od 1.7. do 30.9 2022
Na každej hojdačke nájsť 1 skryté písmenko a doplniť ho do príslušného okienka na mape
Odfotiť sa na hojdačke
Fotografiu vyplnenej mapy spolu s 1 fotografiou z hojdačiek nám zaslať na e-mail adresu
hojdacky@trencinregion.sk najneskôr do 30.9.2022
Do e-mailu uviesť meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu a mená ostatných členov
rodiny/priateľov, ktorí pátračku absolvovali.

6. Každý súťažiaci, ktorý pošle vyplnenú mapku s písmenkami, obdrží od vyhlasovateľa originálne
ponožky. Ponožky dostanú aj ostatní členovia rodiny/priatelia, ktorí pátračku absolvovali. Súťažiaci,
ktorý pošle mapu, bude zaradený do losovania o hodnotné ceny.

Zoznám súťažných hojdačiek
Názov Hojdačky
Hojdačka Trenčianska
Teplá
Hojdačka Zelená voda

Miesto
Trenčianska Teplá,
pri kríži
Beach bar Zelená voda

Hojdačka Trenčín región
Hojdačka Soblahov

Trenčiansky hrad,
nádvorie
Soblahov

Hojdačka Radobica

Radobica, Hôrka

Hojdačka Mojtín
Hojdačka Podmalenica

Mojtín, lyžiarske
stredisko
Podmalenica

Hojdačka Sedlo Marek

Bodiná

Hojdačka Záriečie

Záriečie

Hojdačka Strelenka

Lysá pod Makytou

Okres
Trenčín

GPS súradnice
48.926389
18.115833
Nové
mesto
nad 48.766944
Váhom
17.855833
Trenčín
48.8942234308935,
18.045065599108312
Trenčín
48.851944
18.117222
Prievidza
48.583056
18.5
Púchov
48.973056,
18.423333
Púchov
49.028611
18.39
Považská Bystrica
49.113889
18.590278
Púchov
49.185833
18.252778
Púchov
49.18
18.166667

7. Losovanie sa uskutoční 15. októbra 2022 v sídle vyhlasovateľa súťaže a výsledky budú zverejnené
na web sídle organizátora www.trencinregion.sk a prostredníctvom facebookovej stránky organizátora
@trencinregion v deň losovania.
8. Poradie navštívenia vybraných lokalít je ľubovoľné.
9. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, ktorý plnenie úloh realizuje podvodným
spôsobom a nerešpektuje pravidlá súťaže či zašle fotografie s nevhodným, hanlivým a poburujúcim
obsahom.
10. O vyhodnotení bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailu
11. V prípade otázok a nejasností súťažiaci kontaktuje zodpovednú osobu: Ing. Petra Gabrielová, emailom na adresu petra.gabrielova@trencinregion.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 901 918 855
počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 16.00 h.
12. Ochrana osobných údajov: Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 42377897, spracováva osobné údaje dotknutých osôb – účastníkov
súťaže za účelom zasielania odmeny za splnenie súťažných podmienok.
Z týchto dôvodov je nevyhnutné zo strany účastníka uviesť osobné údaje v minimálnom rozsahu:
meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a za účelom plnenia súťažných
podmienok fotografie súťažiacich. Lehota spracúvania osobných údajov je odo dňa vyhlásenia súťaže
na obdobie maximálne jedného roka, pričom právnym základom na spracúvanie osobných údajov
vyhlasovateľom súťaže je súhlas dotknutej osoby v podobe zaslaného e-mailu s fotografiou vyplnenej
mapy. Súťažiaci majú právo daný súhlas odvolať a ich údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať
súhlas môžu súťažiaci e-mailom na adresu zodpovednej osoby: Ing. Petra Gabrielová,
petra.gabrielova@trencinregion.sk alebo listom adresovaným vyhlasovateľovi: Trenčín región, K dolnej
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Súťažiaci 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..
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej stránke
www.trencinregion.sk. Súťažiaci zároveň súhlasí so zasielaním newslettera, prostredníctvom ktorého
bude informovaný o súťaží a novinkách súvisiacich s činnosťou vyhlasovateľa súťaže. V prípade sporu
rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Súťažiaci 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.
13. Osobitné ustanovenia: Vyhlasovateľ 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
vyhlasovateľ dozvie, že výherca poskytol na účely súťaže nepravdivé údaje alebo informácie,
vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho nárok na výhru
zaniká.
V Trenčíne, 30.6.2022
Mgr. Juraj Gerlici, v.r.
Predseda KOCR Trenčín región

