ŠTATÚT SÚŤAŽE DOBY TATRY 2020

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže DOBY TATRY 2020 (ďalej aj ako „súťaž“)
na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže Mountain Challenge s.r.o. (ďalej len „štatút“).

I.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Mountain Challenge s.r.o.

1. Obchodné meno:
S miestom podnikania:
IČO:
Zapísaný v registri:
Číslo zápisu v registri:
Bankové spojenie (IBAN):

023 01 Oščadnica 304
52889718
Okresného úradu Čadca
520-30723
SK29 0900 0000 0051 6849 7623

(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

II. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je účasť vo výzvach Doby Tatry a Doby Tatry Zapadne. Vyhlasovateľ
súťaže vybral šesť vrchov vo Vysokých Tatrách a deväť vrchov v Západných Tatrách.
Vysoké Tatry - Kriváň, Kôprovský štít, Východná Vysoká, Rysy, Slavkovský štít,
Jahňací štít
Západné Tatry - Sivý vrch, Brestová, Baníkov, Baranec, Plačlivé, Volovec, Jakubina,
Klin, Bystrá
2. Vrchy bude súťažiaci môcť navštíviť, v termíne uvedenom v čl. III. Súťažiaci, ktorý
navštívi jeden z vybraných vrchov je povinný sa na vrchu odfotiť a túto fotku nahrať na
webovú stránku www.dobytatry.sk, na ktorej bude prebiehať súťaž.

III. LEHOTA SÚŤAŽE
1. Súťaž trvá odo dňa 05.6.2020 do dňa 30.09.2020. Registrácia do súťaže začína odo dňa
05.6.2020. najneskôr do dňa 30.6.2020 vrátane je možné sa zaregistrovať do súťaže v
súlade s podmienkami určenými v štatúte. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu
termínu ukončenia registrácie do súťaže.
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 písomný súhlas zákonného zástupcu,
ktorý je k dispozícii na adrese: www.dobytatry.sk/suhlas-zakonneho-zastupcu.docx a ktorý
je potrebné vyplnený zaslať na e-mailovú adresu info@dobytatry.sk najneskôr do 48 hodín
od vykonania registrácie. (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 zaregistruje do súťaže prostredníctvom
registračného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.dobytatry.sk a
zároveň zdolá a odfotí sa na vrchole niektorého zo štítov uvedených v článku II. štatútu.
4. Pri registrácií je súťažiaci povinný vyplniť registračný formulár nachádzajúci sa na webovej
stránke www.dobytatry.sk a zaplatiť registračný poplatok, ktorý bude uvedený pri
registrácii. Registračný poplatok je nevratný. V prípade, že súťažiaci neuhradí registračný
poplatok, nebude do súťaže zaradený. Registrácia súťažiaceho sa stane úspešnou
momentom, pripísania uvedeného poplatku na účet vyhlasovateľa. O tejto skutočnosti bude
súťažiaci informovaný e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú zadal pri registrácii.
5. Po úspešnej registrácií zašle vyhlasovateľ súťaže 30 dní odo dňa registrácie súťažiacemu
štartovací balík. Obsah štartovacieho balíka je uvedený na stránke www.dobytatry.sk .
Úspešnou registráciu súťažiaceho vyhlasovateľ v spolupráci so Štátnymi lesami TANAP-u
zabezpečí financovanie zasadenia jedného stromu za každého jedného súťažiaceho vo
Vysokých Tatrách.
6. Súťažiaci sa odfotí na vrchu uvedenom v článku II ods. 1, tak aby bolo na fotke riadne vidno
jeho a prostredie vrcholu a fotku nahrá vo svojom profile na webovú stránku
www.dobytatry.sk. Takto nahranú fotku odošle na schválenie vyhlasovateľovi súťaže, ktorý
po schválení nahratej fotografie označí súťažiacemu tento cieľ za úspešne splnený.
7. Fotka z vrcholu bude súťažiacemu schválená, ak na nej bude osoba zhodujúca sa s osobou
na profilovej fotke, ktorú súťažiaci po registrácií vložil do svojho osobného profilu a
zároveň bude fotka zachytávať prostredie zhodujúce sa s prostredím vrcholu, z vrcholov
uvedených v článku II.
8. Nahrávanie fotiek z vrcholov uvedených v článku II štatútu do osobného profilu vedeného
na webovej stránke www.dobytatry.sk je potrebné vykonať v čase trvania súťaže t.j. od
01.7.2020 do 30.09.2020. Ak súťažiaci nahrá fotku z vrcholu niektorého zo štítov
uvedených v článku II štatútu predo dňom 01.7.2020, resp. dňa 01.10.2020 a neskôr, na
nahranú fotku sa nebude prihliadať.
9. Každý súťažiaci, ktorý navštívi všetkých 6 vrchov vo Vysokých Tatrách, alebo všetkých 9
vrchov v Západných Tatrách uvedených v článku II štatútu a zároveň splní aj ďalšie
podmienky uvedené v štatúte získa okrem cien uvedených v tomto článku ods. 5 štatútu aj
medailu. Medaila bude súťažiacemu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej
vete zaslaná do 30 dní odo dňa schválenia poslednej fotky z vrchu, uvedených v článku II
štatútu s výnimkou uvedenou v čl. IV. odst. 10 štatútu.

10. Súťažiacemu, ktorý sa zaregistruje do výzvy Doby Tatry a aj do výzvy Doby Tatry Zapadne
a zároveň mu bude uznaných všetkých 15 vrcholov uvedených v čl. II štatútu v súlade
s podmienkami uvedenými v čl. IV štatútu bude spolu s medailami doručený aj odznak.
Takémuto súťažiacemu bude doručená medaila spolu s odznakom najneskôr do 30 dní odo
dňa nahratia poslednej fotky z 15 vrcholov uvedených v čl. II štatútu, resp. od schválenia
posledného cieľa z oboch výziev.
11. 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.
12. Súťažiaci je pri plnení predmetu súťaže povinný správať sa v súlade s pravidlami
TANAP-u, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke http://tanap.sopsr.sk/navstevnici/.

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 VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE
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.
VII. CENY V SÚŤAŽI, HODNOTA CIEN A ICH ZDANENIE
Ceny v súťaži.
Toto je celkový zoznam cien v súťaži:
15x ponožky Fusakle v hodnote 7,9eur/ks,
5x Poukážka v hodnote 20 eur platná na cestovné vlakmi ZSSK v hodnote 20eur/ks,
5x WPC Koliba proteín so shakerom v hodnote 16 eur/ks,
5x Poukážka v hodnote 20 eur na nákup v eshope www.martinus.sk v hodnote 20eur/ks
2x Výstup s horským vodcom pre dvoch a noc na Sliezskom dome pre dvoch
v hodnote 450 eur/ks
1x Sedačka značky PHASE v hodnote 2500eur
1. Splnením podmienok súťaže, ktoré sú uvedené v tomto štatúte je možné vyhrať
nasledovné ceny
•

Súťažiaci, ktorí navštívi všetkých 6 vrchov vo Vysokých Tatrách, alebo súťažiaci
ktorí navštívia všetkých 9 vrchov v Západných Tatrách z vrchov uvedených v
článku II štatútu a zároveň splnia aj ďalšie podmienky uvedené v štatúte majú
možnosť vyhrať:

-2x Výstup s horským vodcom pre dvoch a noc na Sliezskom dome pre dvoch
v hodnote 450 eur/ks
-1x Sedačka značky PHASE v hodnote 2500eur
2. Súťažiaci, ktorý sa zaregistruje do súťaže v zmysle článku IV štatútu má možnosť
vyhrať:
-15x ponožky Fusakle v hodnote 7,9eur/ks,
-5x Poukážka v hodnote 20 eur platná na cestovné vlakmi ZSSK v hodnote
20eur/ks,
-5x WPC Koliba proteín so shakerom v hodnote 16 eur/ks,
-5x Poukážka v hodnote 20 eur na nákup v eshope www.martinus.sk v hodnote
20eur/ks
3. Súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu uvedenú v tomto článku ods. 2 štatútu ihneď
po zaregistrovaní sa do súťaže v zmysle článku IV štatútu tzn., že súťažiaci
nemusí zdolať niektorý z vrchov uvedených v článku II štatútu. Možnosť vyhrať cenu
uvedenú v tomto článku ods. 2 štatútu je teda podmienená iba registrovaním sa v súťaží.
4.

Súťažiaci, ktorí sa zaregistroavali do výzvy Doby Tatry a zároveň do výzvy Doby Tatry
Zapadnem majú dvojnásobnú šancu na výbru, oproti úastníkom, ktorí sa zaregistrovali do
len jednej zvýzvy z uvedených výziev v tomto

5. Súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu, resp. jeden kus z cien uvedených v tomto článku
ods. 1 a 2 štatútu.
6. Podmienkou získania výhry uvedenej v tomto článku je akceptovanie zmluvných a
prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými partner súťaže oboznámi výhercu v
oznámení o výhre alebo pri odovzdaní výhry. Všetky výhry uvedené v tomto článku sú
neprenosné.
7. Výhra zo súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm.
j) zákona č. č. 2003/595 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou
výhry v hodnotene prevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlades ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod
1. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
VIII. ŽREBOVANIE A OCENENIE
1. Žrebovanie súťažiacich o ceny uvedené v článku VII ods. 1 a ods. 2 štatútu, ktorí splnili
všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu bude prebiehať po skončení súťaže a
najneskôr dňa 10.10.2020
2. Žrebovanie súťažiacich o ceny uvedené v článku VII ods. 2. štatútu, ktorí splnili všetky
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu bude prebiehať najneskôr dňa 30.8.2020.
3. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom 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 Facebookvyhlasovateľa. Odovzdanie

cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a
výhercom.
V prípade, ak sa nebude možné emailom alebo telefonicky spojiť s výhercom do s
siedmich dní odo dňa telefonického kontaktovania, resp. od zaslania emailu alebo výherca
nebude súhlasiť s odovzdaním ceny 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
odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok
v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
4.

5.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
IX.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov.
Organizátor súťaže informuje súťažiaceho ako dotknutú osobu nasledovne:
Účel spracúvania: účasť na súťaži. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je
požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Právny
základ spracúvania osobných údajov: je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny
základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, adresa, e-mail, telefónny kontakt, fotografie a budú
uchovávané po dobu jedného kalendárneho mesiaca od uplynutia súťaže; údaje výhercov uchováva
prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné
Príjemca osobných údajov
Mountain Challenge s.r.o., s miestom podnikania 023 01 Oščadnica 304, IČO: 52889718.
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť
v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:
1. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môže
tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu info@dobytatry.sk, v ktorom vyjadrí, že
odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže,
2. Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu
spracúvaných osobných údajov.
3. Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.
4. Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po
zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania
osobných údajov; po namietaní spracúvania.

5. Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť;
osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
6. Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a súčasne
si uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby
tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
7. Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie
osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej
osoby).
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním prevádzkovateľa –Marek Straka
(email: info@dobytatry.sk ) osobne alebo poštou. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že
spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)
Prenos osobných údajov do zahraničia:
Údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

X. 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.dobytatry.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 Čadci dňa 15.5.2020
Vyhlasovateľ súťaže:

................................................
Marek Straka - konateľ

