
Pravidlá cestovateľskej hry „Horalky“ na webe www.vasturistickysprievodca.sk 
 

 

 

Čl. I 

Organizátor cestovateľskej hry a podmienky hry 

 

1. Cestovateľská hra s názvom „Horalky“ (ďalej ako „cestovateľská hra“) je 

organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 

Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 706 686 (ďalej ako „Organizátor“).   

 

2. Účastníci cestovateľskej hra sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá cestovateľskej 

hry (ďalej ako „pravidlá cestovateľskej hry“). 

 

3. Pravidlá cestovateľskej hry sú uverejnené na internetovej stránke 

www.vasturistickysprievodca.sk a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť 

v cestovateľskej hre počas celého obdobia trvania cestovateľskej hry. 

 

4. Media and Digital Services, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 48238902, IČ 

DPH SK2120114018 (ďalej len „Agentúra“) je prevádzkovateľom web stránky 

www.vasturistickysprievodca.sk, prostredníctvom ktorej bude dochádzať k prijímaniu, 

spracúvaniu a vyhodnocovaniu prijatých údajov od účastníkov cestovateľskej hry. 

 

Čl. II 

Územná platnosť a čas trvania cestovateľskej hry 

 

1. Cestovateľská hra je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej 

republiky. 

 

2. Cestovateľská hra prebieha v termíne od 25.06.2016 (0.00.00 hod. SEČ) do 07.10. 

2016 (23.59.59 hod. SEČ). 

 

1.kolo: 25.06.2016 – 31.07.2016 

2.kolo: 01.08.2016 – 04.09.2016 

3.kolo: 05.09.2016 – 07.10.2016 

 

3. Po uplynutí doby trvania cestovateľskej hry sa všetky propagačné materiály 

vzťahujúce sa k cestovateľskej hre, stávajú neplatnými a Organizátor cestovateľskej 

hry nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa 

k cestovateľskej hre. 

 

 

Čl. III 

Popis cestovateľskej hry 

1. Používatelia sa môžu zaregistrovať na webe www.vasturistickysprievodca.sk a zapojiť 

sa do rôznych aktivít. K dispozícií budú dva spôsoby registrácie na portál: 

prostredníctvom e-mailu a hesla alebo prihlásením cez sociálnu sieť Facebook. Po 

prihlásení má používateľ možnosť zobraziť sumár všetkých aktivít, do ktorých sa na 

portáli zapojil.  
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2. Za zapojenie do aktivít získavajú používatelia body, ktoré sa započítavajú do 

celkového skóre používateľa. V priebehu každého súťažného kola je na portáli 

zobrazený rebríček používateľov, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov. Na základe 

rebríčka je na konci každého kola vyhlásený jeden víťaz, ktorý získa vopred stanovenú 

výhru (batoh plný Horaliek). Výhercovia budú zverejnení prostredníctvom portálu, 

resp. na Facebooku a budú upovedomení e-mailom. 

 

 

 

Čl. IV 

Súťažné aktivity 

1. Návšteva výletu 

Aktivita 1: Používateľ si vyberie jeden z výletov v sekcii Kam na výlet, odfotí sa 

v danej lokalite a pošle fotografiu. Odmena: 1 bod. 

Aktivita 2: Opakovanie Aktivity 1., pričom súčasťou fotografie sú aj Horalky od 

Sedity. Odmena: 5 bodov. 

Aktivita 3: Opakovanie Aktivity 1., pričom fotografia bola pridaná na Instagram, 

označená #HORALKYSEDITA. Odmena:10 bodov. 

Aktivita 4: Opakovanie Aktivity 3., pričom súčasťou fotografie sú aj Horalky od 

Sedity. Odmena: 20 bodov. 

2. Vyhodnocovanie (schvaľovanie) fotografií je zahrnuté v správe obsahu webu 

www.vasturistickysprievodca.sk. Body sú používateľovi pripísané po uverejnení 

obsahu, ktorému predchádza schvaľovanie. 

 

3. Pridanie tipu na výlet 

Používatelia majú možnosť pridať, resp. navrhnúť vlastný tip na výlet, pridať jeho fotografiu 

a popis. Po schválení a zaradení tipu na výlet do zoznamu v sekcii Kam na výlet je daná 

lokalita označená odlišne, aby bolo jasné, že ide o používateľmi generovaný obsah. 

Používateľ, ktorý navrhol tip na výlet, získa za každého používateľa, ktorý navštívi túto 

lokalitu, polovičný počet jeho bodov (napr. používateľ 1 pridal tip na výlet, používateľ 2 

navštívil danú lokalitu a pridal na Instagram fotku aj s oblátkami Horalky od Sedity. 

Používateľ 2 získa 20 bodov, Používateľ 1 získa 10 bodov).  

 

4. Pozvanie na výlet 

Používateľ vyberie jeden z výletov v sekcii Kam na výlet a zverejní výzvu, že hľadá ľudí, 

ktorí by sa k nemu na výlete pridali. Výzvy na výlet sú zobrazené v rámci sekcie Váš 

turistický sprievodca. Používateľ získa 10 bodov za každého človeka, ktorý sa prihlási na jeho 

výzvu. O prihlásení používateľov dostane iniciátor výletu notifikáciu. Notifikácia obsahuje 

údaje, ktoré vyplní záujemca: kontaktné údaje a krátky textový odkaz. Možnosť získať body 

má aj záujemca o výlet, taktiež 10 bodov. Body sú pripísané až po overení fyzickej návštevy 

lokality. 

 

 

Čl. V 

Výhry v cestovateľskej hre 

 

1. Každé kolo cestovateľskej hry končí odovzdaním výhry jednému víťazovi. Výhrou je 

batoh Horalky plný oblátok Horalky od Sedity. Spolu budú odovzdané 3 rovnaké 

výhry. 



 

2. Výhercu vyhodnotí Agentúra, podľa počtu získaných bodov, po každom kole 

cestovateľskej hry. 

 

3. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo mailom zastihnúť výhercu v lehote do 

5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím 

predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.  

 

4. V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel cestovateľskej hry alebo sa ich 

nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, prípadne výhru odmietnu, na miesto výhercu 

nastupuje súťažiaci s druhým, resp. ďalším najvyšším počtom získaných bodov. 

 

 

5. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak 

mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade 

neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, 

zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto 

pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu. Výhercovia, ktorí v čase 

získania informácie o výhre nedosiahnu vek 18 rokov, musia byť pri uplatnení a 

prevzatí výhry zastúpení svojimi zákonnými zástupcami. 

 

 

 

 

Čl. VI 

Vyhlásenie víťazov 

 

1. Vyhlásenie víťazov prebehne po uzatvorení jednotlivých kôl cestovateľskej hry 

v termínoch: 03.08.2016, 07.09.2016, 12.10.2016, počas ktorých bude určený vždy 

jeden výherca, ktorý bude mať najvyšší počet bodov. Ak nastane prípad, že budú mať 

viacerí súťažiaci rovnaký počet bodov, víťaz sa určí náhodným žrebovaním, 

prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Výherca bude určený spomedzi 

tých účastníkov cestovateľskej hry, ktorí nazbierali body spôsobom uvedeným v čl. 

III, bod 2 a v čl. IV týchto pravidiel. 
 

2. Každý účastník cestovateľskej hry môže výhru vyhrať iba jedenkrát. V prípade, že 

v ďalšom kole získa opäť najvyšší počet bodov, výhru získa súťažiaci s druhým 

najvyšším počtom bodov. Pri posudzovaní opätovného určenia výhercu sa berie do 

úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu. 

 

3. Výhercovia príslušného kola cestovateľskej hry, budú upovedomení o výhre v lehote 

do 48 hodín od vyhlásenia víťaza telefonicky alebo mailom, kedy budú súčasne 

požiadaní o overenie osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu. 

 
 

4. Organizátor uverejní meno, priezvisko a obec výhercu na internetovej stránke 

www.vasturistickysprievodca.sk. Výhry budú doručené výhercom doporučene 

najneskôr do 8 týždňov odo dňa zverejnenia víťaza. Výhry neprevzaté výhercom v 

lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu 
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nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je 

možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe. 

 

 

Čl. VIII 

Dane a ostatné povinnosti  

 

1. Organizátor upozorňuje účastníkov cestovateľskej hry, že výhry sú predmetom dane 

z príjmov v zmysle platného zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Ak hodnota výhier presiahne zákonom stanovenú hodnotu príjmov oslobodených od 

dane, t.j. 350,- EUR vrátane DPH, je výherca povinný zaplatiť daň z príjmov v zmysle 

platnej zákonnej legislatívy SR. 

 

3. Organizátor je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je 

vyššia ako 350,- Eur. 

 

Čl. IX 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický 

a mailový kontakt, fotografia, súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so 

spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený 

spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, 

na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce 

výhercov počas 6 mesiacov od ukončenia súťaže. Súťažiaci, ktorý takto poskytol 

osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných 

údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva 

podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.. Agentúra Media and Digital Serives, a.s. , 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 48238902, ako prevádzkovateľ web stránky 

www.vasturistickysprievodca.sk a ako technický realizátor súťaže bude v súlade s 

pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom 

zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, 

žrebovanie výhercov, odovzdávanie cien a pod.) Súťažiaci môže svoj súhlas so 

spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.  

 

2. Prihlásením sa do cestovateľskej hry dáva účastník, resp. jeho zákonný zástupca, bez 

nároku  na odmenu územne neobmedzený súhlas, po dobu 3 rokov od ukončenia 

cestovateľskej hry, na zverejnenie zaslanej fotografie (prípadne aj spolu s menom, 

priezviskom, a mestom/obcou bydliska) na stránkach  

www.vasturistickysprievodca.sk, 

www.sedita.sk,https://www.facebook.com/sedita.sk/, 

https://www.facebook.com/sedita.horalky/ a to na účely realizácie cestovateľskej hry 

ako aj na jej prezentáciu (propagáciu) a informovanie o hre. Účastník resp. jeho 

zákonný zástupca zaslaním fotografie do cestovateľskej hry potvrdzuje, že disponuje 

právami k tejto fotografii potrebnými na jej použitie v zmysle týchto pravidiel 

cestovateľskej hry.  

Účastník resp. jeho zákonný zástupca zaslaním fotografie do cestovateľskej hry 

potvrdzuje, že použitím fotografie Organizátorom podľa týchto pravidiel 
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cestovateľskej hry nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb (najmä autorské 

práva). V prípade, že si voči Organizátorovi uplatnia tretie osoby akékoľvek nároky v 

súvislosti s použitím fotografie, zaväzuje sa účastník resp. jeho zákonný zástupca 

odškodniť Organizátora, resp. uspokojiť tieto nároky tretích osôb.  

Organizátor je oprávnený z cestovateľskej hry kedykoľvek vyradiť fotografie, ktoré 

nezodpovedajú zadanej téme cestovateľskej hry, či sú inak v rozpore s dobrými 

mravmi, ktoré môžu poškodiť dobré meno Organizátora alebo dobré meno online 

Agentúry, pri ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní, či nedodržanie podmienok 

súťaže. 

Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook  a o právach 

a možnostiach ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese siete Facebook 

http://www.facebook.com/policy.php. 

 

 

 

 

Čl. X 

Zodpovednosť Organizátora za priebeh cestovateľskej hry 

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, 

ktoré súvisia s usporiadaním cestovateľskej hry, a to vrátane prerušenia, predĺženia 

cestovateľskej hry, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel. 

 

2. Organizátor cestovateľskej hry si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry 

výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania 

výhier.  

Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v 

skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti s 

Cestovateľskou hrou. Tieto pravidlá sú v rámci Cestovateľskej hry považované za 

jediné úplné a konečné. 

 

2. Účasť v Cestovateľskej hre je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v 

cestovateľskej hre vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať 

všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel 

súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie 

takéhoto súťažiaceho z Cestovateľskej hry. 

 

3. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo 

vyhláseniam, ktoré počas účasti v Cestovateľskej hre alebo v súvislosti s ňou 

urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá 

mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v 

čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor 

požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri 

preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry. 

 

4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť údajov uvedených 

súťažiacimi, za vhodnosť lokality, miesto a čas konania výletu. Organizátor 
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a Agentúra sú oprávnení nezverejniť súťažiacim zaslané údaje v prípade, ak by 

odporovali dobrým mravom či inak porušovali pravidlá cestovateľskej hry, a to 

bez zdôvodnenia súťažiacemu. 

 

5.  Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa cestovateľskej hry, 

pravidiel cestovateľskej hry či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v 

cestovateľskej hre je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Organizátora. 

 

6.  Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania 

Cestovateľskej hry zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora 

www.vasturistickysprievodca.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na 

adrese Organizátora.  

 

 

 

V Seredi, dňa 16. 06. 2016 


