
Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže „Medovníkové mestečko“ 

 Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“) 

“Medovníkové mestečko” (ďalej už len „súťaž“). Pravidlá súťaže v tomto plnom znení sú zverejnené 

na internetových stránkach súťaže http://msks.levoca.sk  

 a  FB stránke súťaže https://www.facebook.com/kulturavlevoci/ 

 (ďalej len „internetové stránky súťaže“) , taktiež  dostupné na adrese kancelárie organizátora 

Mestské kultúrne stredisko, Nám. majstra Pavla 54, 054 01 Levoča , kde sú sprístupnené k 

nahliadnutiu všetkým osobám po predchádzajúcej dohode s organizátorom súťaže. 

 1. Usporiadateľ  a organizátor súťaže 

 1.1. Usporiadateľom  a organizátorom súťaže je  

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča  

Sídlo:    Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča  

IČO:   420 803 12  

DIČ:   2022500040 

Štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Kamenická  

 (ďalej len „usporiadateľ a organizátor  súťaže“). 

2. Doba trvania súťaže 

2.2. Doba trvania súťaže je stanovená od 1. 11.  2017, 00:01 hod. do 14. 12.  2017, 12.00 hod. 

vrátane.  

3. Podmienky účasti 

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou 

pre doručovanie na území  mesta Levoča, alebo právnická osoba so sídlom na území mesta Levoča, 

ktorá sa registruje na internetových stránkach súťaže podľa článku 3.3. týchto pravidiel súťaže (ďalej 

len „účastník súťaže“).  

3.2. Zo súťaže sú vylúčení  zamestnanci usporiadateľa  a organizátora súťaže. 

3.3. Podmienkou účasti v súťaži je vyhotovenie diela z medovníka (ďalej len „dielo“), pričom 

a) toto dielo bolo vyrobené ručne  

b) dielo je vystavené na mieste viditeľnom z verejného priestranstva (napr. na vnútornej parapete 

okna, vo výklade obchodu a pod.) 

c). dielo je podsvietené /osvetlené tak, aby boli viditeľné aj vo večerných hodinách (led osvetlenie, 

sviečka a pod.) 

http://msks.levoca.sk/
https://www.facebook.com/kulturavlevoci/


d) účastník sa zaregistruje na FB stránkach súťaže, ku ktorej dôjde zaslaním fotografie osvetleného  

medovníkového diela vyhotovenej  z verejne prístupného miesta  ( pohľad na okno, výklad z ulice, 

chodníka a pod. )   a zaslaním mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla účastníka 

súťaže na e-mailovú adresu usporiadateľa – msks@levoca.sk, alebo doručením fotografie 

usporiadateľovi súťaže na poštovú adresu sídla usporiadateľa. V prípade, ak záujemca o účasť v súťaži 

nedisponuje fotografiou, požiada usporiadateľa o jej vyhotovenie tak, že zašle na poštovú alebo 

emailovú adresu usporiadateľa žiadosť o jej vyhotovenie, alebo požiada o to  osobne v sídle 

usporiadateľa.  Zamestnanec usporiadateľa príde vyhotoviť fotografiu  po dohode so žiadateľom 

najneskôr do 14. 12. 2017.  

Na úspešné zaradenie do súťaže účastník musí splniť všetky podmienky v bodoch a) až d) bodu 3.3.   

3.4. Každý účastník súťaže môže zaslať ľubovoľný počet fotografií súťažných, každé dielo však súťaží 

iba s 1 fotografiou. V prípade, ak účastník súťaže zašle k dielu viacero fotografií, usporiadateľ si 

vyhradzuje právo vybrať jednu z nich, ktorá bude dielo v súťaži reprezentovať.  

4. Priebeh súťaže a podmienky pre získanie výhry 

4.1. Súťaž prebieha prostredníctvom internetových stránok súťaže a prostredníctvom sociálnej siete 

Facebook. 

4.2. Po úspešnej registrácii účastníka súťaže je jeho fotografia usporiadateľom súťaže zverejnená na 

jeho FB stránke 

4. 3.  Návštevníci FB stránky súťaže i účastníci súťaže môžu za diela hlasovať. Za každý „like“ dostane 

daný účastník jeden bod.  

4.4. Celkom sa súťaží o 3  ceny.  

 Výhercom sa stanú 3 účastníci súťaže, ktorých fotografia s dielom  získa v priebehu trvania súťaže 

najviac bodov (ďalej už len „výherný súťažný text“). V prípade, že niektorí výhercovia dosiahnu 

rovnaký počet bodov, získa vyššie umiestnenie v súťaži ten výherca, o ktorom rozhodne komisia 

zložená z 3 členov – zamestnancov usporiadateľa.   Títo výhercovia dostanú darčekový poukaz na 

nákup v obchodnej sieti Billa. Darčekové poukazy budú výhercom odovzdané osobne, dňa 16. 12. 

2017, počas vianočných trhov v Levoči, kedy budú výhercovia slávnostne vyhlásení. O čase vyhlásenia 

usporiadateľ  víťazov  informuje telefonicky alebo mailom. V prípade, ak si výherca poukaz osobne 

neprevezme, bude mu zaslaný poštou na ním uvedenú adresu, alebo si  ho po dohode vyzdvihne 

v sídle usporiadateľa.  

4.5. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súťaže územne a množstvovo 

neobmedzenú, bezplatnú nevýhradnú licenciu na dobu 5 rokov ku všetkým spôsobom využitia ním 

zaslanej fotografie, a to vrátane využitia pre reklamné publikovať ich  v materiáloch určených k 

propagácii projektu a mesta Levoča v médiách a na internete a tieto materiály šíriť.. Zaslaním 

súťažnej fotografie účastník súťaže súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne 

využiť jeho meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu) a na reklamných materiáloch 

v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže.  

 



5. Ochrana osobných údajov  

5.1. Účastník súťaže udeľuje podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“) usporiadateľovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných 

údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených s 

súťažou a za účelom informovania, a to na dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že 

poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov je usporiadateľ a organizátor. 

5.2. Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať 

písomnou žiadosťou alebo žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu usporiadateľa. Odvolanie súhlasu 

je účinné v okamihu jeho doručenia usporiadateľovi súťaže. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže 

povedie k vylúčeniu účastníka súťaže zo súťaže. Účastník súťaže má ďalej práva podľa ustanovení § 

12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov, tj. predovšetkým právo prístupu k informáciám o 

spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať, alebo požadovať ich 

likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov.  

6.  Záverečné ustanovenia 

6.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami 

a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej 

republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či organizátora súťaže. 

6.2. Usporiadateľ a organizátor súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú 

nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa a organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú 

uvedené v týchto pravidlách súťaže.  

6.3. Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže si vyhradzujú právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo 

všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia 

súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka 

súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania 

pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného neprijateľného chovania zo 

strany účastníka súťaže ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie 

ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. 

6.4. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a so 

spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí. Prevádzkovateľ služby Facebook nie je organizátorom ani 

usporiadateľom súťaže a nie je za jej priebeh žiadnym spôsobom zodpovedný. Účastník je 

uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie 

prevádzkovateľovi služby Facebook.  

6.5. Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.  

6.6. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

V Levoči, dňa 23. 10. 2017 


