Pravidlá súťaže o stany HUSKY v rámci podujatia „Svište na Plese 2019“
I. článok
CIEĽ SÚŤAŽE
1.

2.
3.

Súťaže v rámci podujatia „Svište na Plese“ (ďalej len „Súťaže“) organizuje oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 422 077,
založená 19.12.2011 na základe zákona č. 91/2011 o podpore cestovného ruchu (ďalej len
„Organizátor“).
Cieľom Súťaží je podpora pohybových aktivít pre deti do dovŕšenia 15 rokov.
Podmienky a pravidlá Súťaží sa riadia výlučne týmito pravidlami, ktoré záväzne upravujú
podmienky účasti v Súťažiach. Zmena pravidiel a podmienok Súťaží je možná len v písomnej
podobe vo forme dodatkov k týmto pravidlám.
II. článok
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽIACH

1.
2.

Účastníkom Súťaží môže byť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu konania Súťaží nedovŕšila 15
rokov, t.j. deti narodené do 23.08.2004 a neskôr (ďalej len „Účastník“).
Z účasti v Súťažiach nie sú vylúčené blízke osoby zamestnancov Organizátora, pričom za blízke
osoby sa pre účely Súťaží považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej
domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).
III. článok
TRVANIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽÍ

1.
2.

Súťaže budú prebiehať dňa 24.08.2019.
Súťaže budú prebiehať na Štrbskom Plese v lokalite údolnej a vrcholovej 4-sedačkovej lanovej
dráhy na trase Štrbské Pleso – Solisko, na terase reštaurácie Bivac a v okolí Chaty pod Soliskom.
IV. článok
ZAČIATOK, UKONČENIE A PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

1.
2.

3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Súťaže budú prebiehať v deň trvania Súťaže, t.j. dňa 24.08.2019 v čase od 09:30 hod. do 14:30
hod.
Účastník sa prostredníctvom zákonného zástupcu zaregistruje na registračnom mieste, pri
nástupnej stanici lanovej dráhy – Solisko Expres (registrácia v čase 9:00 – 12:00), kde po
registrácii obdrží kartu účastníka. V rámci registrácie je zákonný zástupca povinný vyplniť
nasledovné údaje: vek dieťaťa a mesto/kraj, odkiaľ dieťa pochádza.
Hlavnou úlohou Účastníkov je zozbierať čo najviac pečiatok a písmenok Scrabble z 25
stanovíšť (15 stanovíšť sa nachádza na Štrbskom Plese na svahu Interski a 10 stanovíšť na
Solisku). Účastníci dostanú pečiatky do karty účastníka vždy po absolvovaní / zodpovedaní
zadanej úlohy. Zároveň si na každom stanovišti vyžrebujú 1 písmenko zo Scrabble s
prislúchajúcou bodovou hodnotou (hodnoty jednotlivých písmen sú podľa slovenskej hracej sady
hry Scrabble).
V rámci Súťaží sa zaregistrovaný Účastník môže zúčastniť nasledovných súťaží:
Koľko rokov sa dožíva svišť?
Koľko z 18 rokov svojho života svišť prespí?
Koľko mesiacov v roku prespí pod snehom v zimnej nore?
Sviští Slalom – Vyskúšaj si ako sa beží sviští slalom.
Čo jedia svište?
Z čoho žije svišť v zime keď je hlboko zahrabaný?
Akú má dospelý svišť hmotnosť?
Sviští Sluch – Otestuj si svoj sluch a uhádni, koľkokrát svišť zahvízdal.
Čo najviac trápi svište?

10. Je svišť chráneným živočíchom Tatier?
11. Čo ešte trápi svište v Tatrách?
12. Sviští skok – Skočíš ako veľký alebo ako malý svišť?
13. Ako vysoko žije svišť v Tatrách?
14. Kde ešte v slovenských horách žijú svište?
15. Aké zvuky vydávajú svište?
16. Sviští zrak – Svištia rodinka sa poskrývala pod lanovkou na Solisko.
Uvidíš ich počas jazdy lanovkou smerom hore. Zapamätaj si všetky mená!
17. Keď sú v nebezpečenstve (útočí orol, líška, pes...) čo spravia svište?
18. Kto na svište útočí z oblohy?
19. Čím si vyhrabávajú svište svoje nory?
20. Sviští čuch – Na Bivac-u na Solisku sa svišťom pomiešali všetky vône. Zistíš ktorá je ktorá?
21. Koľko mláďat má svištia matka?
22. Asi koľko svišťov máme v Tatrách?
23. Sviští beh – Zúčastni sa behu do kopca pri vrcholovej stanici lanovky na Solisko!
24. Kedy sa vyhrabávajú svište po zimnom spánku?
25. Ako my, návštevníci Tatier, najlepšie uchránime svišťa?
5. Účastníci, ktorí splnia podmienku Článku IV., bod 5, a zároveň vyskladajú z písmen získaných na
jednotlivých stanovištiach spisovné slovenské slová (slovo sa musí nachádzať v Slovníku
slovenského jazyka) a zapíšu slovo s najvyššou bodovou hodnotou do karty účastníka, budú
zaradení do žrebovania o stany HUSKY. Za nepoužité písmena sa získava po 1 bode za každé
písmeno.
6. Súčasťou karty účastníka je kupón - označený číslom rovnakým ako karta účastníka - registrátor
po overení počtu pečiatok na karte účastníka hodí kupón do žrebovacieho boxu s označením
SCRABBLE SÚŤAŽ O STANY HUSKY.
7. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční v daný deň o 15:15 hod. na pódiu, spomedzi účastníkov
vyhrávajú traja, ktorí vytvorili slovo s najvyššou bodovou hodnotou. V prípade, že sa na prvých
troch miestach umiestni viac slov s rovnakou hodnotou, výhercovia budú vyžrebovaní. Vyplnené
kupóny odovzdané dňa 24.08.2019 budú zaradené do súťaže v daný deň t.j. 24.08.2019.
V. článok
VÝHRY V SÚŤAŽIACH
1.

2.

Výhry v Súťaži nepodliehajú zdaneniu. V zmysle zákona o dani z príjmov č.595/2003 v znení
neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny Organizátorom Súťaže je daň
povinný zaplatiť Výherca Súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od dane. Jeden súťažiaci sa
môže súťaže zúčastniť len jedenkrát za deň.
Ceny nevyzdvihnuté počas žrebovania sa neposielajú, ich prevzatie je možné do 30 dní v
kancelárii OOCR Región Vysoké Tatry na MsÚ v Starom Smokovci, a to iba na základe
predloženia výhernej hracej karty.
VI. článok
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaží podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek
Súťaže obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť.
2. V prípade, že Organizátor zistí, že výhercom Súťaží sa stala osoba, ktorá je z účasti v Súťaži
podľa týchto podmienok vylúčená, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade jej odovzdania je
táto osoba povinná hlavnú výhru vrátiť Organizátorovi.
VII. článok
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zodpovedný zástupca svojim podpisom na registračnom formulári udeľuje oblastnej organizácii
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov súhlas s bezodplatným vyhotovovaním obrazových snímok, obrazových
a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho dieťaťa alebo prejavov jeho osobnej povahy

vyhotovovaných a pripravovaných v súvislosti s jeho účasťou na Súťažiach (ďalej len „Záznamy“) a ich
použitím na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie
všetkými obvyklými spôsobmi s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi
alebo zaradením do súborného diela (najmä, nie však výlučne na vystavovanie, rozširovanie,
sprístupňovanie, uverejňovanie či úpravu). Zákonný zástupca udeľuje OOCR Región Vysoké Tatry,
tento súhlas bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia. Tento súhlas sa
vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým OOCR Región Vysoké Tatry záznamy v súlade s ich určením
poskytne. Zákonný zástupca je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného
odvolania zaslaného na adresu sídla OOCR Región Vysoké Tatry.
VIII. článok
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Počas konania Súťaží je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu
prihliadať.
3. Zapojením sa do Súťaží vyjadruje zákonný zástupca účastníka Súťaží súhlas s pravidlami Súťaže.
Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca nesúhlasí bez výhrad s týmito pravidlami
a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.
4. Každý je oprávnený nahliadnuť do pravidiel Súťaží v sídle Organizátora a na internetovej stránke
www.regiontatry.sk.

V Starom Smokovci, 24.08.2019

