Pravidlá súťaže Liptovskí víťazi
ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE a staň sa hviezdou Liptova!
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tieto pravidlá súťaže sú záväznými pravidlami pre účasť v súťaži Liptovskí víťazi (ďalej len
„súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), splnenie ktorých je podmienkou účasti vo vyššie
uvedenej súťaži, a ktoré upravujú otázky vzniku a trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a
nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Klaster LIPTOV, združenie cestovného ruchu
So sídlom: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/42
IČO: 421 687 24
DIČ/ IČ DPH: SK2022663060
zapísaná: Obvodný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS/ZZ PO –
3/08
zastúpená: Ing. Darina Bartková, riaditeľka
ďalej len „spoločnosť” v príslušnom gramatickom tvare,
Súťaž je príležitosť pre talenty z Liptova. Cieľom je zviditeľniť sa a vyniknúť v regionálnej
prehliadke a zároveň mať možnosť získať skúsenosti s prezentáciou na veľkom podujatí a stať
sa hviezdou podujatia. Chceme predstaviť výnimočných, šikovných a zaujímavých ľudí z
regiónu Liptov, dať im príležitosť prezentovať sa a získať odmenu.
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa uskutoční na území
Slovenskej republiky od 10.júna 2019 do 20.7.2019. Súťaž je vyhlásená a organizovaná
v súlade s projektom, podporeným z Výzvy Žilinského samosprávneho kraja, z programu
Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
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Štruktúra a priebeh súťaže
Štruktúra súťaže je založená na postupnom vykonaní nasledovných častí súťaže:
Verejná výzva:

do 14.6.2019

Uzavretie prihlásenia:

do 30.6.2019

Predvýberové kolo:

len v prípade potreby

Výberové kolo:

v piatok 19.7.2019

Finále v areáli Tatrapolisu v Liptovskom Mikuláši:

v sobotu 20.7.2019

Štruktúra súťaže sa môže meniť na základe rozhodnutia organizátora, a to aj v priebehu
súťaže.
Článok III.
Účasť v súťaži
1. ,,Súťaž“ je talentová súťaž, v rámci ktorej súťažiaci a tretie osoby, ako ďalší účastníci
súťaže, predvádzajú akékoľvek prejavy súťažiaceho, ktorí sú z Liptova a vynikajú
v niečom alebo vytvorili čokoľvek zaujímavé a výnimočné pre Liptov v rôznych
oblastiach, ktoré následne porota zhodnotí a rozhodne o postupe do finále. Súťažiaci
predvádzajú výkony, v rámci ktorých predvedú svoje mimoriadne schopnosti a talent.
2. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila desiaty rok veku, je
spôsobilá na právne úkony, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto
pravidiel (ďalej len „súťažiaci“ v príslušnom gramatickom tvare). Osoba, ktorá v čase
podania prihlášky nedovŕšila 18. rok svojho veku, je povinná doložiť k účasti na
súťaži písomný súhlas svojich zákonných zástupcov.
3. Súťažiacim môže tiež byť skupina fyzických osôb spôsobilých na právne úkony, ktorá
splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel, spoločne vystupujúca v súťaži,
prezentujúca súťažné vystúpenie. Ak v skupine budú súťažiaci vo veku od 10 do 18
rokov, osoba, ktorá v čase podania prihlášky nedovŕšila 18. rok svojho veku, je
povinná doložiť k účasti na súťaži písomný súhlas svojich zákonných zástupcov.

Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
IČO: 42168724, IČ DPH: 2022663060, Bankové spojenie: 8144790001/5600,
Tel./Fax: +421 445 565 401, info@klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk

4. Podmienkou pre získanie postavenia súťažiaceho je vyplnenie prihlasovacieho
formuláru súťaže spolu so súhlasom zákonného zástupcu súťažiaceho, ktorý v čase
podania prihlášky nedovŕšil 18. rok svojho veku. Podpísaný prihlasovací formulár je
potrebné zaslať elektronicky na adresu sutaz@visitliptov.sk alebo poštou na adresu:
Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš v termíne do 30.6.2019.
5. Vyplnením a odoslaním prihlášky súťažiaci berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas
s Pravidlami súťaže.
6. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o ďalšom zotrvaní
súťažiaceho v súťaži a o jeho ďalšom účinkovaní v programe tak, aby bol zachovaný
cieľ sledovaný súťažou a jej účel s tým, že nie je povinná súťažiacemu oznámiť dôvod
rozhodnutia.
7. Súťažiaci sa zaväzuje bezpodmienečne dodržať podmienky určené v týchto Pravidlách
súťaže, uvedené v prihlasovacom formulári.
Článok IV.
Hodnotenie
1. Hodnotenie výkonov účastníkov súťaže a rozhodovanie o postupe súťažiacich do
ďalších kôl súťaže sa realizuje na základe výberu a rozhodnutia poroty.
Článok V.
Výhry v súťaži
1. Účasť v súťaži nezakladá nárok na akékoľvek finančné plnenie ani zo strany
organizátora.
2. Víťaz súťaže získa na základe hodnotenia finálového kola súťaže podľa Pravidiel súťaže
odmenu za vystúpenie v hodnote 300,- EUR.
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3. Odmena bude víťazovi vyplatená po skončení finálového kola v hotovosti v lehote do 5
dní.
4. Na základe Zákona o dani z príjmov, č 595/2003 Z.z. je uvedená odmena oslobodená od
dane z príjmov podľa § 9, odsek 2. písmeno m).
5. Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím organizátora súťaže. Organizátor je
kedykoľvek oprávnený zmeniť rozsah a obsah výhry.
Článok VI .
Práva a povinnosti organizátora
1. Spoločnosť má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania súťaže tieto pravidlá
prostredníctvom úpravy ich znenia na internete.
2. O všetkých otázkach neupravených týmto štatútom je oprávnený rozhodovať organizátor.
Článok VII.
Práva a povinnosti súťažiaceho
1. Účasť v súťaži a pri ďalších aktivitách spojených so súťažou a programom na podujatí
nezakladá medzi spoločnosťou a súťažiacim pracovný pomer, preto tento vzťah
nepodlieha pracovnoprávnym predpisom a neoprávňuje súťažiaceho požadovať od
spoločnosti mzdu, sociálne výhody ani iné nároky.
2. Účasťou v súťaži vzniká súťažiacemu povinnosť konať v rámci účinkovania v programe
podľa pokynov organizátora.
3. Účasť v súťaži je dobrovoľná, bez akejkoľvek formy nátlaku.
4. Účasť v súťaži je výlučne na vlastnú zodpovednosť súťažiaceho, pre prípad ujmy na jeho
zdraví je v záujme súťažiaceho aby sa poistil. Súťažiaci a účasťou v súťaži potvrdzuje, že
si nebude uplatňovať voči organizátorovi žiaden nárok na odškodné.
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5. V prípade, že pri výkone súťažiaceho, ktorý predvedie alebo inak vykoná v priebehu
súťaže, budú prítomné alebo využité akékoľvek zvieratá, súťažiaci vopred (minimálne 1
kalendárny týždeň) písomne upovedomí o ich prítomnosti a na vlastné náklady zabezpečí,
aby zvieratá boli očkované a zdravotne spôsobilé prísť do kontaktu s tretími osobami.
Zároveň v prípade ujmy na živote, zdraví alebo majetku akejkoľvek osoby spôsobenej
zvieraťom, ktoré privedie súťažiaci, je súťažiaci povinný vysporiadať všetky nároky
tretích osôb, ktoré si z titulu spôsobenej ujmy uplatnia voči spoločnosti a/alebo
vysielateľovi s tým, že za prípadnú ujmu na zvierati, spoločnosť nenesie žiadnu
zodpovednosť, a to bez ohľadu na to, že spoločnosť umožní, aby sa zviera spoločne so
súťažiacim zúčastnilo súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania
súťaže odmietnuť alebo neumožniť prítomnosť akýchkoľvek zvierat pri výkone
súťažiaceho, ktorý súťažiaci predvedie alebo inak vykoná v priebehu súťaže.
6. Súťažiaci v predstihu (minimálne 1 kalendárny týždeň) písomne oboznámi organizátora o
tom, že zamýšľa predviesť činnosti v rámci ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života,
zdravia alebo majetku súťažiaceho, organizátora alebo tretích osôb. Organizátor si
vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom postupe. V prípade vzniku akejkoľvek ujmy je
súťažiaci v prípade jej vzniku zodpovedný výlučne a samostatne za skutočnosti, ktoré
vzniknú a preberá za ne zodpovednosť.
7. Súťažiaci účasťou v súťaži plne zodpovedá za svoj zdravotný stav.
8. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti,
ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne
upovedomiť spoločnosť.
9. Súťažiaci si svoje vystúpenie, ktorým sa bude v súťaži a programe prezentovať pripravuje
sám, na svoje náklady a nebezpečenstvo s tým, že v prípade, ak nebude môcť predviesť
svoje výkony v rámci svojho vystúpenia z technických, priestorových alebo iných
dôvodov, ktorých podstata vyplýva z charakteru zamýšľaného výkonu, organizátor za
nemožnosť uskutočnenia výkonu nenesie žiadnu zodpovednosť.
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10. Osobná prítomnosť v čase a na mieste podľa rozhodnutia spoločnosti, je povinnosťou
súťažiaceho, pričom súťažiaci bude riadne pripravený predviesť výkon alebo vykonať
činnosť, s ktorou bude v súťaži súťažiť a že bude postupovať len v súlade s pravidlami
súťaže, pokynmi spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a
účinnými na území Slovenskej republiky.
11. Súťažiaci bude pri svojej prezentácii na verejnosti rešpektovať pokyny organizátora
pokiaľ ide o jeho vystupovanie a oblečenie. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím vystúpením
nevzbudí verejné pohoršenie, jeho vystúpenie nebude zosmiešňovať alebo urážať
náboženské presvedčenie tretích osôb, príslušnosť tretích osôb k etnickej skupine, rase,
pohlaviu, sociálnemu pôvodu alebo sexuálnej orientácii a jeho vystúpením nedôjde
k týraniu zvierat.
Článok VIII .
Spracovanie osobných údajov
1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dáva účastník prostredníctvom prihlasovacieho
formulára, v ktorom je súhlas zapracovaný.
2. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia
spoločnosti. Následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov v
rozsahu ako je uvedené vyššie, je skončenie účasti v súťaži a strata nároku na výhru a
zakladá nárok organizátorovi domáhať sa vrátenia odovzdanej výhry a náhrady vzniknutej
škody.
3. Vstupom do súťaže sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto pravidlá súťaže.
Nerešpektovanie pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a
zánik nároku na ceny. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov prostredníctvom
prihlasovacieho formulára je podmienkou pre vyhodnotenie tejto súťaže a pre úspešné
uplatnenie nároku na výhru v tejto súťaži.
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Záverečné ustanovenia
1. Tieto pravidlá súťaže sú jedinými Pravidlami súťaže. Akékoľvek zmeny týchto
pravidiel je možné vykonať len písomnou formou, platnosť a účinnosť tento štatút ako
aj všetky vykonané zmeny zverejnením na internetovej stránke visitliptov.sk.
2. Právne vzťahy medzi súťažiacim a spoločnosťou sa spravujú všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
3. Pokiaľ sa spoločnosť nerozhodne inak platia ustanovenia týchto Pravidiel súťaže pre
všetkých súťažiacich bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora súťaže, ani im
blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení.
5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel alebo osoby
konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Osoba,
ktorá konala v rozpore s týmito pravidlami alebo ktorá poskytla pri prihlasovaní
nepravdivé informácie a stala sa výhercom, je povinná takúto výhru vrátiť. Na výhry
v tejto súťaži nemá žiadny súťažiaci právny nárok a výhry v súťaži, ani účasť v súťaži
nie je možné vymáhať súdnou cestou. Všetky neprevzaté výhry prepadajú bez náhrady
v prospech vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť
za užívanie výhry. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený bez náhrady zmeniť alebo
upraviť tieto pravidlá alebo Súťaž pozastaviť, odvolať alebo prerušiť. Vyhlasovateľ
súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia v akejkoľvek otázke súvisiacej
s usporiadaním súťaže alebo vyhlásením víťaza súťaže. Účastníci súťaže berú na
vedomie, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry od vyhlasovateľa súťaže iné
plnenie.
Liptovský Mikuláš 10.6.2019

Ing. Darina Bartková
výkonná riaditeľka
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