MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE MARKETINGU A PODNIKANIA

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
"SKRÁŠLIME SI SPOLOČNE NAŠE MESTO"
Pravidlá
1. Termín súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne 15. 06. – 31. 07. 2017.
2. Súťažné kategórie
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby z mesta Liptovský Mikuláš.
Kategória 1: fyzické osoby
 bývajúce v rodinných domoch
 bývajúce v panelákoch
Kategória 2: právnické osoby
 podnikajúce na území mesta Liptovský Mikuláš (mimo historického centra mesta)
 podnikajúce v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš
3. Podmienky súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v stanovenom termíne zašle max. 1 fotografiu okna, balkónu,
terasy alebo svojej predzáhradky skrášlenej kvetinovou výzdobou alebo kvitnúcou zeleňou. Fotografie
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 SÚŤAŽ. K
fotografii je nutné priložiť prihlášku, ktorá obsahuje informácie o súťažiacom (prihláška sa nachádza
pod pravidlami súťaže). V prípade doručenia fotografie poštou rozhoduje dátum pečiatky pošty
najneskôr 31. 07. 2017 vrátane. Po uplynutí stanoveného termínu už fotografie nebudú akceptované
a nebudú zaradené do súťaže. Fotografie doručené bez prihlášky budú automaticky zo súťaže
vyradené. Zo súťaže budú taktiež vylúčené prihlášky, ktoré budú obsahovať viac ako jednu fotografiu.
4. Vyhodnotenie súťaže
Víťaza v každej kategórii vyberie porota. Členmi poroty je vedenie mesta Liptovský Mikuláš
a organizačný výbor súťaže. Porota vyberie tri fotografie zo všetkých kategórií, ktoré budú následne
zverejnené na facebookovom profile mesta Liptovský Mikuláš www.facebook.com/MestoLM. Víťazom
sa stane fotografia, ktorá získa vo svojej kategórii najviac lajkov. Internetové hlasovanie bude
prebiehať v termíne 2. augusta od 12:00 h do 4. augusta do 12:00 h. Upozorňujeme súťažiacich, že
facebookové profily vytvorené po 15. 6. 2017 nebudú akceptované v hlasovaní. Výsledky spolu
s výhernými fotografiami budú zverejnené na facebookovej stránke mesta. Vyhodnotenie súťaže a
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odovzdanie cien víťazom sa uskutoční 9. augusta 2017 o 15:00 hod. na mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši.
5. Ocenenia
Z každej kategórie bude vyhlásený a odmenený len jeden víťaz (prvé miesto).
Ceny pre výhercov v jednotlivých kategóriách:
Kategória 1: fyzické osoby
 fyzická osoba bývajúca v rodinnom dome získa: 600 litrový kompostér od spoločnosti
UNIDOM, vecnú cenu od spoločnosti KINEKUS, HUSQVARNA SLOVENSKO s.r.o, poukážky na
nákup od spoločnosti DECOGARDEN, KAJO a MERKUR SLOVAKIA.
 fyzická osoba bývajúca v paneláku získa: poukážky na nákup od spoločnosti SILVEX, MERKUR
SLOVAKIA, KAJO a vecnú cenu od spoločnosti HUSQVARNA SLOVENSKO s.r.o.
Kategória 2: právnické osoby
 právnická osoba podnikajúca na území mesta Liptovský Mikuláš získa: mediálny priestor
v mesačníku MIKULÁŠ, formát ½ A4 v hodnote 300 €.
 právnická osoba podnikajúca v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš získa: mediálny
priestor v mesačníku MIKULÁŠ, formát ½ A4 v hodnote 300 €.
Každý súťažiaci získa po zaslaní prihlášky spolu s fotografiou a po splnení všetkých podmienok
súťaže poukážku na 10%-nú zľavu v Záhradníctve Silveex – Š, Ing. Milan Šušlík.
6. Vylúčenie zo súťaže
Porušením vyššie uvedených pravidiel bude súťažiaci vyradený zo súťaže. Mesto Liptovský Mikuláš si
vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže.
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
"SKRÁŠLIME SI SPOLOČNE NAŠE MESTO"
Prihláška
Meno a priezvisko:.......................................................................................................
Adresa:.........................................................................................................................
Telefónne číslo:............................................................................................................
E-mail:..........................................................................................................................
(Všetky údaje sú povinné pre potreby ďalšej komunikácie)

Súťažná kategória:

Vašu kategóriu označte krížikom vo voľnom stĺpci.
Kategória 1 fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch
fyzické osoby bývajúce v panelákoch
Kategória 2 právnické osoby podnikajúce na území mesta
právnické osoby podnikajúce v historickom centre meste

V ...........................................

Dňa: ................................................

Podpis: .................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si prečítal pravidlá súťaže a súhlasím s nimi. Zároveň svojím
podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v zmysle neskorších predpisov a týmto
udeľujem súhlas Mestskému úradu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš so spracovaním mojich
osobných údajov na účely Súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu.
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