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          MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 

Pravidlá 

 

1. Termín súťaže 

Súťaţ bude prebiehať v termíne 01. - 31. 12. 2015. 

 

2. Súťažné kategórie 

Súťaţe sa môţu zúčastniť všetky právnické a fyzické osoby z mesta Liptovský Mikuláš a jeho 

mestských častí a to v týchto kategóriách: 

 

Kategória I – fyzické osoby:   

a) fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch 

b) fyzické osoby bývajúce v panelákoch 

Kategória II – právnické osoby:   

a) právnické osoby – podniky, organizácie, zdruţenia, predajne 

b) právnické osoby – podniky v pešej zóne 

Kategória III - školstvo:   

a) materské školy 

b) základné školy 

c) stredné školy 

Kategória IV - seniori:   

a) kluby dôchodcov 

 

3. Lehota na podanie prihlášky 

Prihlášku je moţné podať do 25. 11. 2015 a to na mailovú adresu sutaz@mikulas.sk, prípadne 

doručiť poštou na adresu Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, obálku je 

potrebné označiť slovom SÚŤAŢ. V prípade doručenia prihlášky poštou rozhoduje dátum pečiatky 

pošty – 25. 11. 2015, vrátane. Po stanovenom termíne uţ prihlášky nebudú akceptované. 

 

4. Podmienky súťaže 

Súťaţe sa môţe zúčastniť kaţdý, kto v stanovenom termíne zašle prihlášku a následne bude e-

mailom informovaný o zaradení do súťaţe. V termíne 01. - 31. 12. 2015 musí kaţdý účastník 

zaslať  max. 3 fotografie vianočnej výzdoby (vianočná výzdoba pre podmienky súťaţe je napr. 

vianočný stromček, výzdoba okna, balkónu, výkladu). Fotografie s vianočnou výzdobou je 

potrebné doručiť na mailovú adresu sutaz@mikulas.sk, prípadne doručiť poštou na adresu 

Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, obálku je potrebné označiť slovom 

SÚŤAŢ. V prípade doručenia prihlášky poštou rozhoduje dátum pečiatky pošty – 31. 12. 2015, 

vrátane. Po stanovenom termíne uţ fotografie nebudú akceptované. 
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5. Vyhodnotenie súťaže 

Víťaza v kaţdej kategórii vyberie porota. Členmi poroty je organizačný výbor súťaţe a sponzori 

súťaţe. Porota vyberie tri fotografie z kategórií I - III, ktoré budú následne zverejnené na 

facebookovom profile mesta Liptovský Mikuláš. Víťazom sa stane fotografia, ktorá získa najviac 

likeov. Internetové hlasovanie bude prebiehať v termíne 15. – 20. 01. 2016. Tri fotografie 

z kategórie IV. seniori vyberú vedúci klubov dôchodcov. Fotografie budú následne vystavené vo 

vestibule mestského úradu, kde verejnosť pomocou hlasovacích lístkov vyberie víťaza. Po tomto 

termíne budú mailom informovaní všetci účastníci súťaţe o výsledku. Výsledky spolu 

s fotografiami budú zverejnené na webovej stránke mesta www.mikulas.sk. 

 

6. Ocenenie 

V kaţdej kategórii bude odmenený jeden víťaz. Ceny pre víťazov: 

Kategória I – fyzické osoby:   

Fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch získajú celodenný vstup pre 5 osôb do Aquaparku 

Tatralandia. Fyzické osoby bývajúce v panelákoch získajú poukaz na lietanie v tuneli Hurricane 

Factory.  

 

Kategória II – právnické osoby:   

Víťazi ( právnické osoby – podniky, organizácie, zdruţenia, predajne a právnické osoby – podniky 

v pešej zóne) získajú mediálny priestor na prezentáciu v  Tv Liptov a mesačníku Mikuláš a vstup 

na mestskú plaváreň pre 5 osôb. 

 

Kategória III - školstvo:   

Víťazná materská škola získa pomôcky na výtvarnú výchovu, vstup na mestskú plaváreň a 

verejné korčuľovanie v JL aréne pre 30 ţiakov. Víťazná základná škola získa pomôcky na 

výtvarnú výchovu, vstup na mestskú plaváreň a verejné korčuľovanie v JL aréne pre 30 ţiakov. 

Víťazná stredná škola získa pomôcky na telesnú výchovu, vstup na mestskú plaváreň a verejné 

korčuľovanie v JL aréne pre 30 ţiakov.  

 

Kategória IV - seniori:   

Víťazný klub dôchodcov získa prehliadku mesta Liptovský Mikuláš - sprievodcovskú sluţbu na 

tému Mikulášske tradície. 

 

7. Vylúčenie zo súťaže 

Porušením vyššie uvedených pravidiel bude súťaţiaci vyradený zo súťaţe. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaţe.  
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