Štatút letnej turisticko-poznávacej súťaže

MATÚŠOVÁ ZEM
1. Letná turisticko-poznávacia súťaž MATÚŠOVÁ ZEM potrvá od 15. júla do 15. septembra 2021
(2 mesiace). Registrácia do súťaže je možná už od 1. júla do 15. augusta 2021.
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 2 mesiacov navštívi miesta spojené s Matúšom
Čákom Trenčianskym. Všetkých 12 lokalít, prevažne hradov, boli panstvá, ktoré v minulosti vlastnil.
Námet na súťaž je inšpirovaný skutočnosťou, že práve tento rok je 700. výročie úmrtia Matúša Čáka
Trenčianskeho, nazývaného aj „Pán Váhu a Tatier“.
4. Účastníkom súťaže je zaregistrovaná osoba, ktorá svoju účasť potvrdí e-mailom na adresu
vyhlasovateľa súťaže: matusovazem@trencinregion.sk s predmetom správy „REGISTRÁCIA
MATÚŠOVÁ ZEM“. Platí, že jedným mailom sa registruje jedna osoba samostatne. V prípade, že sa do
súťaže chce zapojiť celá rodina, treba zaregistrovať každého jedného člena. Prihlásený účastník v emaile uvedie meno prihlásenej osoby, telefónne číslo, e-mailovú a korešpondenčnú adresu, na ktorú
vyhlasovateľ súťaže zašle čelenku s vyobrazením koruny. Účastník sa môže do súťaže prihlásiť od 1.
júla do 15. augusta 2021.
5. Úlohou zaregistrovaného účastníka súťaže je navštíviť 12 lokalít a splniť spolu 4 úlohy:
• Odfotiť sa aj s čelenkou s vyobrazením koruny na hradoch Čachtice, Lednica, Prievidza
(kostolík na Mariánskom vŕšku), Tematín, Uhrovec, Vršatec a Vyšehrad.
• Vyplniť súťažné otázky. Správne odpovede sa registrovaný účastník dozvie pri návšteve
daných lokalít. Pre správne zodpovedanie otázok je potrebné navštíviť Skalku nad Váhom,
Trenčiansky hrad, Bojnický zámok, Považský hrad a Beckov. Súťažné otázky sú prístupné

•
•

k nahliadnutiu počas celého trvania súťaže na webovej stránke www.matusova-zem.sk v sekcii
NAHRAJ FOTO A ÚLOHY.
Odfotiť sa pri kúpaní či plavení sa na plavidlách ako čln, loďka, nafukovačka na ľubovoľnom
úseku rieky Váh.
Odfotiť sa s bicyklom na ľubovoľnom sprístupnenom úseku Vážskej cyklomagistrály na území
Trenčianskeho kraja.

Každý súťažiaci, ktorý kompletne vyplní formulár dostupný na webovej stránke www.matusova-zem.sk
v sekcii NAHRAJ FOTO A ÚLOHY do konca súťaže, do 23.59 h 15. septembra 2021, a splní všetky
uvedené podmienky súťaže je automaticky zaradený do losovania o hodnotné ceny.
Vybrané súťažné lokality v Trenčianskom kraji:
p.č. Názov lokality
Úlohy
1. Čachtický hrad
Zaslanie foto so zaslanou čelenkou
2. Hrad Beckov
Zodpovedanie otázky: Koľko gotických okien sa nachádza
na najvyššom mieste hradu Beckov (v kaplnke)?
3. Hrad Uhrovec
Zaslanie foto so zaslanou čelenkou
4. Považský hrad
Zodpovedanie otázky: Na aké bradlo (rozdelené na dva
vrchy) sa nám naskytne pohľad, ak sa z vyhliadky
Považského hradu pozeráme smerom na východ?
5. Trenčiansky hrad
Zodpovedanie otázky: Koľko truhlíc nájdete v Matúšovej
veži?
6. Pútnické miesto Skalka
Zodpovedanie otázky: V kláštornej kaplnke (Veľká Skalka)
je nad oltárom vyobrazenie svätcov sv. Andreja-Svorada
a Beňadika. Ktorý z nich v ruke drží kríž?
7. Bojnický zámok
Zodpovedanie otázky: Na prvom hradnom nádvorí
Bojnického zámku nás víta latinský nápis (reliéf so
znakom Uhorska a podobizňou Ľudovíta I. Veľkého).
Napíšte aký.
8.
9.

Prievidzský hrad (kostolík
Mariánskom vŕšku)
Hrad Tematín

na Zaslanie foto so zaslanou čelenkou
Zaslanie foto so zaslanou čelenkou

10.
11.
12.

Vyšehrad
Hrad Lednica
Hrad Vršatec

Zaslanie foto so zaslanou čelenkou
Zaslanie foto so zaslanou čelenkou
Zaslanie foto so zaslanou čelenkou

13.

Trenčiansky kraj

Prejdenie úseku Vážskej cyklomagistrály na bicykli

14.

Trenčiansky kraj

Kúpanie, splav či plavba na rieke Váh

6. Víťazom hlavnej ceny súťaže sa stáva súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky súťaže a následne
bude vylosovaný vyhlasovateľom súťaže. Losovanie sa uskutoční 1. októbra 2021 v sídle vyhlasovateľa
súťaže a výsledky budú zverejnené na web sídlach organizátora www.trencinregion.sk, www.matusovazem.sk a prostredníctvom facebookovej stránky organizátora @trencinregion v deň losovania.
7. Predmetom hlavnej ceny súťaže je pobyt pre 4-člennú rodinu na 2 noci v luxusnom Hoteli
Elizabeth**** v Trenčíne. Pre súťažiacich sú pripravené ďalšie hodnotné ceny, pravidelne
aktualizované na webovej stránke www.matusova-zem.sk v sekcii s názvom VÝHRY.
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, ktorý zadá v prihlasovacom emaile alebo telefonicky.
11. V prípade otázok a nejasností súťažiaci kontaktuje zodpovednú osobu: Ing. Pavol Štefčík, e-mailom
na adresu pavol.stefcik@trencinregion.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 901 918 854 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 príslušenstva (čelenka s vyobrazením koruny) nevyhnutného na plnenie
súťažných úloh, identifikácie účastníkov a víťaza súťaže. Z týchto dôvodov je nevyhnutné zo strany

účastníka uviesť osobné údaje v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo a za účelom plnenia súťažných úloh 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 prihlasovacieho e-mailu. Súťažiaci majú právo daný súhlas odvolať a ich údaje budú
bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžu súťažiaci e-mailom na adresu zodpovednej osoby: Ing.
Pavol Štefčík, pavol.stefcik@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 webových
stránkach www.trencinregion.sk a www.matusova-zem.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, 24.6.2021
Mgr. Juraj Gerlici, v.r.
Predseda KOCR Trenčín región

