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ŠTATÚT SÚŤAŽE CYKLO VÝZVA 2020 
 
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže CYKLO VÝZVA 2020 (ďalej aj ako 
„súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže REGION LIPTOV – Oblastná organizácia 
cestovného ruchu  (ďalej len „štatút“).  

 
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

 
1. Obchodné meno:   REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu   
S miestom podnikania:  Štúrova 1989/41,  031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko 
IČO:      42219906 
DIČ:     2023486069  
IČ DPH:    SK2023486069   
 
Zapísaná: V Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva 

dopravy a výstavba SR, pod číslom : 08557/2012/SCR. 
IBAN:    SK79 0200 0000 0029 9368 9058  
(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)  
 

II. PREDMET SÚŤAŽE 
 
1. Predmetom súťaže je účasť vo Cyklo výzve 2020.  
 
2. Súťažiaci v termíne uvedenom v čl. III. navštívi región Liptov a je povinný vyhotoviť fotografiu 
počas bicyklovania na Liptove a túto fotku verejne publikovať na sociálnej sieti Facebook alebo 
Instagram s hashtagom #CykloLiptov2020. 
 

III. LEHOTA SÚŤAŽE 
 
1. Súťaž trvá odo dňa 06.06.2020 do dňa 30.08.2020.  
 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 
 
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku 18 rokov a staršia. Pre osoby mladšie ako 
18 rokov je na účasť v súťaži nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu. ktorý je k dispozícii na adrese: 
visitliptov.sk/cyklistika a ktorý je potrebné vyplnený zaslať na e-mailovú adresu 
cyklo@visitliptov.sk najneskôr do dňa žrebovania. (ďalej aj ako „súťažiaci“) 
 
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere 
obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám 
uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení.  
 
3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny uvedené v čl. VII. štatútu v 
prípade, ak v lehote v zmysle článku III. štatútu sa odfotí na Liptove.  
 
4. Súťažiaci sa odfotí na Liptove, tak aby bolo na fotke vidieť prostredie Liptova a fotku verejne 
uverejní na sociálnej sieti facebook(ako verejný post/príspevok; nie ako story/príbeh alebo komentár) 
alebo Instagram s hashtagom #CykloLiptov2020. Takto uverejnená fotka je automaticky schválená 
a súťažiaci je automaticky zapojený do súťaže. 
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5. Fotka je súťažiacemu schválená, ak bude fotka zachytávať prostredie Liptova zhodujúce sa s 
prostredím regiónu Liptov v článku II.  
6. Súťažiaci sa môže zapojiť do viacerých žrebovaní, ak sa už nestal víťazom v predošlých 
žrebovaniach. 
 
7. Súťažiaci sa môže zapojiť do jedného žrebovania maximálne 14x a to s intervalom uverejnenia 
fotografie s hashtagom maximálne 1x za deň. 
 
8. Publikovanie fotografie je potrebné vykonať v čase trvania súťaže t.j. od 06.06.2020 do 
30.08.2020. Ak súťažiaci publikuje pri bicyklovaní na  Liptove skôr ako 06.06.2020, resp. dňa 
01.09.2020 a neskôr, na nahranú fotku sa nebude prihliadať.  
 
9. Každý súťažiaci, ktorý navštívi Liptov a zároveň splní aj ďalšie podmienky uvedené v štatúte je 
zapojený do súťaže o cyklodres Liptov Limited edition. Cyklodrese bude súťažiacemu, ktorý splní 
podmienky uvedené v predchádzajúcej vete zaslaný do 30 dní odo dňa žrebovania a nahlásenia 
veľkosti dresu.  
 
10. Vyhlasovateľ súťaže si je vedomý prípadných zlých poveternostných podmienok  (hmla, dážď, 
vietor, sneh), prípadne iných okolností, ktoré účastníkovi zhoršia zhotovenie fotografie a pri 
posudzovaní fotografie na ne bude prihliadať.  
 
11. Súťažiaci je pri plnení predmetu súťaže povinný správať sa v súlade s pravidlami národných 
parkov a ďalších chránených oblastí, ktoré sa nachádzajú v regióne Liptov. 
 

V. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE 
 
1. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže 
za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na 
súťaži.  
 
2. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo 
súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.  
 
3. Ak bude ako výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo súťaže, výhra prepadá v prospech 
vyhlasovateľa súťaže a ten si uplatňuje právo vyžrebovať ďalšieho výhercu.  
 
4. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti 
na súťaži v zmysle tohto štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.  
 

VI. ZODPOVEDNOSŤ SÚŤAŽIACEHO 
 
1. Súťažiaci si uvedomuje charakter súťaže a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na 
zdraví. Súťažiaci prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s 
účasťou na tejto súťaží a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju 
spôsobí vyhlasovateľovi súťaže.  
 
2. Súťažiaci prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto 
škodu nebude uplatňovať u vyhlasovateľa súťaže.  
 
3. Súťažiaci je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie t.j. poistenie do hôr, nakoľko 
náklady na zásah Horskej služby nie sú preplácané iným druhom poistenia.  
 
4. Zdieľaním fotografie a zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracúvaním osobných údajov 
za účelom účasti v súťaži. 
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VII. CENY V SÚŤAŽI, HODNOTA CIEN A ICH ZDANENIE 

 
Ceny v súťaži.  
1. Splnením podmienok súťaže, ktoré sú uvedené v tomto štatúte je možné vyhrať nasledovné ceny: 
12x Cyklodres Liptov Limited edition 
 
2. Súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu uvedenú v tomto článku bod 1. štatútu ihneď po 
publikovaní fotografie na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram s hashtagom 
#CykloLiptov2020 ak splnil všetky podmienky článku IV. 
 
3. Súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu, resp. jeden kus z cien uvedených v tomto článku bod 1.  
 
4. Podmienkou získania výhry uvedenej v tomto článku je povolenie Oblastnej organizácii Region 
Liptov o publikovanie výhernej fotografie na jej sociálnych sieťach. Všetky výhry uvedené v tomto 
článku sú neprenosné.  
 

VIII. ŽREBOVANIE A OCENENIE 
 
1. Žrebovanie súťažiacich o ceny uvedené v článku VII bod 1, ktorí splnili všetky podmienky účasti 
na súťaži v zmysle štatútu bude prebiehať v intervale 2 týždňov a to nasledujúcich termínoch (20.6.; 
4.7.;18.7.;1.8.;15.8.;29.8.2020) a bude zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. 
 
2. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní cez profil na sociálnej sieti, na ktorej publikovali 
fotku s hashtagom #CykloLiptov2020 o výhre ceny uvedenej v článku VII štatútu, a to do 7 dní odo 
dňa uskutočnenia žrebovania. Výhercovia budú zároveň zverejnení na soc. sieťach Instagram 
a Facebook vyhlasovateľa. Odovzdanie cien sa uskutoční osovne, alebo zaslaním poštou a v čase 
dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.  
 
3. V prípade, ak sa nebude možné spojiť s výhercom do 7 dní odo dňa kontaktovania, resp. od 
zaslania správy alebo výherca nebude súhlasiť s uverejnením fotografie alebo cenu odmietne alebo 
výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá 
náhradníkovi vyžrebovanému nasledujúci deň po tom, čo výherca naplní jeden z dôvod uvedených v 
predchádzajúcej vete. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s uverejnením fotografie alebo 
cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena 
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.  
 
4. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  
 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek 
podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.  
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré 
súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej 
pravidiel. Vyhlasovateľ súťaže zverejní každú zmenu týkajúcu sa súťaže na webovej stránke 
www.visitliptov.sk.  
 
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si 
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.  
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 1. 6. 2020  

................................................ 
     Vyhlasovateľ súťaže:  


