Oblastná organizácia cestovného ruchu
Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa

Štatút a pravidlá jarnej kampane Za/ži dobrodružstvo!
1. Usporiadateľom kampane je Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš (OOCR HZ a HŠ) so sídlom Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa, IČO: 42234531
(ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá kampane (ďalej len
"Pravidlá").
2. Kampaň je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 19. 03. 2021 do 30. 06. 2021 na území
spadajúcom pod Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš,
v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Stropkov, Svidník a Medzilaborce.
3. Kampaň je určená pre všetkých návštevníkov vybraných lokalít z územia OOCR HZ a HŠ
(ďalej len „Účastník“). Zapojením sa do kampane Účastník súhlasí s týmito pravidlami
a štatútom. Do kampane sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky. Zo súťaže sú v zmysle Občianskeho zákonníka vylúčení zamestnanci usporiadateľa
súťaže a ich blízke osoby a tiež osoby, ktoré majú majetkové alebo personálne prepojenie
s reklamnými a PR agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže
vrátane ich blízkych osôb. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s jej podmienkami a týmto
štatútom. Každý účastník svojou účasťou v hre, t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák.
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný
a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov pre potreby tejto súťaže. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať.
Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom
a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov
dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje
súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.
4. Podmienky kampane: Účastník môže navštíviť 10 turistických lokalít v území spadajúcom
pod OOCR HZ a HŠ a odfotiť sa na daných miestach pri pointe/nálepke kampane Jarná
kampaň – Za/ži dobrodružstvo! tak, aby bola viditeľná nálepka aj Účastník.
Vybrané lokality:
➢ VYHLIADKOVÁ VEŽA NA VRCHU ŠČOB v Stropkove
➢ MALÉ VODOPÁDY v obci Vladiča
➢ NÁUČNÝ CHODNÍK ROŽOK pri Uličskom Krivom
➢ TRI STUDNIČKY nad obcou Runina
➢ BRESTOVSKÉ MOHYLY v Humennom
➢ JASENOVSKÝ HRAD
➢ ČERTOV KAMEŇ pri Krásnom Brode
➢ KNIEŽA LABOREC v obci Habura
➢ NÁUČNÝ CHODNÍK HERLICA nad obcou Petrovce
➢ HRAD ČIČVA pri obci Sedliská
Zoznam lokalít je uvedený aj na webovej stránke Usporiadateľa www.hornyzemplin.sk
v časti Tipy na tripy.
Pre zapojenie do kampane sa Účastník preukáže fotografiami z minimálne štyroch
navštívených lokalít z desiatich vyššie uvedených v určených inštitúciách: Budova CHKO

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Horný Zemplín a Horný Šariš
Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa

Východné Karpaty Medzilaborce, TIC Humenné, kancelária OOCR HZ a HŠ v Malej Domaši.
Ceny do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné
odmeny: multifunkčná šatka (mládež – od 15 rokov a dospelí), pexeso, pero, mapa (deti do 15
rokov).
Po schválení štyroch fotografií zo štyroch lokalít vo vybraných inštitúciách si Účastník preberie
cenu. Organizátor si vyhradzuje právo odmeny neodovzdať v prípade ich predčasného
vyčerpania. Pri prebratí ceny vo vybranej inštitúcii sa Účastník môže prostredníctvom formulára
zaregistrovať do žrebovania o ďalšie vecné ceny. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného
rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené. Ak výherca neprejaví súhlas
s nadobudnutím výhry, vzdá sa jej, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto
pravidiel, výhra nebude odovzdaná.
Jeden Účastník jarnej kampane môže vyhrať len jednu cenu pri preukázaní sa 4
fotografiami z vyššie uvedených vybraných lokalít.
Pri prebratí ceny je Účastník povinný poskytnúť svoje meno a priezvisko pre potreby evidencie
výhercov v jarnej kampani.
5. Ceny za návštevu minimálne štyroch vybraných lokalít si bude možné prevziať
od 19.03.2021 do 30.06.2021 na určených miestach v rámci územia OOCR HZ a HŠ:
➢ Budova Správy CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535, 068 01
Medzilaborce
➢ Turistické informačné centrum Humenné, Gorkého 1, 066 01 Humenné, budova
Mestského kultúrneho strediska
➢ Kancelária Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný
Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa, budova Obecného úradu vchod
zboku.
Podmienkou prevzatia odmeny je preukázanie sa minimálne štyrmi fotografiami z určených
lokalít a ich schválenie na vybranom z vyššie uvedených miest. Otváracie hodiny odberných
miest si je potrebné overiť vopred, príp. sa telefonicky/e-mailom informovať.
6. Záverečné žrebovanie
Do záverečného žrebovania sa dostane ten Účastník, ktorý splní podmienky zapojenia sa do
jarnej kampane Za/ži dobrodružstvo! a navštívi minimálne štyri z desiatich vybraných lokalít,
z ktorých sa vo vybranej inštitúcii preukáže 4 fotografiami, na ktorých bude viditeľný
point/nálepka jarnej kampane Za/ži dobrodružstvo a Účastník. Do záverečného žrebovania sa
môže zapojiť len osoba, ktorá ku začiatku jarnej kampane (19.03.2021) dosiahla vek 18 rokov.
Následne sa musí Účastník zaregistrovať vo vybranej inštitúcií do záverečného zlosovania
o ceny, ktoré zabezpečuje Usporiadateľ so sponzorskou pomocou/spoluúčasťou. Podmienkou
registrácie je poskytnutie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa
bydliska, e-mail a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ceny v záverečnom žrebovaní: hrnček, šiltovka, knihy, darčekové balíčky/poukazy a iné
sponzorské dary.
Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu v záverečnom žrebovaní, ktoré sa uskutoční
po skončení kampane. Víťazi budú kontaktovaní emailom, zoznam víťazov bude zverejnený na
www.hornyzemplin.sk.
Ceny záverečného žrebovania si budú môcť výhercovia prebrať od 06.07.2021 – 30.09.2021.
v kancelárii OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.
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Otváracie hodiny kancelárie OOCR HZ a HŠ si je potrebné overiť vopred, príp. sa telefonicky/emailom informovať.

7. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kampane, na zrušenie kampane, dĺžku
trvania ako aj podmienky kampane. Zmenu pravidiel a podmienok Usporiadateľ vhodným
spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti
s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím
výhry. Účastník nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny/odmeny alebo výplatu jej hodnoty
formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou odmeny za peniaze sa rozumie aj výmena
ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník
berie na vedomie, že odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek
sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa
do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.
V Malej Domaši, dňa 15.03.2021

