
 
 
 
 
 

Handlovské momenty – júl – august 2021 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže 

Mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094, 
DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlasovateľ”). Kontaktná osoba: Mgr. Jana 
Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová, 
jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616  
 

2. Názov 
Handlovské momenty „Veľká letná fotosúťaž – Potulky s Handlovou“ (ďalej len 
„súťaž“) 
 

3. Termín 
Súťaž je realizovaná vyhlasovateľom v období od 6. júla do 31. augusta 2021. 
 

4. Účastníci súťaže  
a) Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v určenom termíne sprístupnia vlastnú fotografiu 

zobrazujúcu účastníka súťaže mimo územia mesta Handlová, na ktorej je viditeľne 
umiestený propagačný predmet mesta Handlová k 645. výročiu založenia mesta.   

b) Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec alebo skupina (napr. školská trieda, klub, 
neformálna skupina).  

c) V prípade účastníka súťaže mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje 
účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov. 

 
5. Podmienky súťaže 
a) Podmienkou zapojenia sa do súťaže je, aby sa majitelia propagačných predmetov – 

multifunkčná šatka, šnúrka na krk, šálka, turistický hrnček, tričko, magnetka alebo 
pohľadnica s motívom 645. výročia založenia mesta Handlová odfotili na mieste, 
ktoré navštívia mimo územia mesta Handlová a zaslali fotografiu na 
handlova@handlova.sk alebo označili/nahlásili sa na fejsbúkovú stránku mesta 
@MestoHandlova zo svojho fejsbúkového profilu s pridanou fotografiou.  

b) Na fotografii musí byť vidieť motív z propagačného predmetu, osobu, ktorá ho vlastní 
a identifikovateľné miesto, kde bola fotografia vyhotovená.  

c) Súťažný príspevok súťaží pod menom jednotlivca, alebo organizácie. Do súťaže 
nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným 
obsahom. 

 
6. Spôsob zapojenia sa do súťaže  
d) Z fejsbúku: Účastník súťaže sa odfotí s propagačným predmetom mesta k 645. výročiu 

založenia mesta Handlová na potulkách mimo územia mesta Handlová. V termíne 
trvania súťaže nahrá fotografiu do svojho príspevku, označí miesto – 
@MestoHandlova a do príspevku vpíše: „Veľká letná súťaž“ a miesto, kde fotografiu 
vyhotovil.  

e) Emailom: Účastník súťaže sa odfotí s propagačným predmetom mesta k 645. výročiu 
založenia mesta Handlová na potulkách mimo územia mesta Handlová. V termíne 
trvania súťaže pošle fotografiu (do 5 MB) na adresu handlova@handlova.sk, do 
predmetu správy vpíše „Veľká letná súťaž“ a v správe uvedie miesto, kde fotografiu 
vyhotovil. 

 



7. Publicita víťazných fotografií súťaže 
a) Fotografie bude mesto Handlová zbierať. 
b) Víťazné fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na webovom sídle 

mesta Handlová www.handlova.sk, môžu byť použité ako Cover Photo na 
facebookovej stránke mesta https://www.facebook.com/MestoHandlova a budú 
uverejnené s menami súťažiacich v tlačených novinách, ktorých vydavateľom je mesto 
Handlová: Handlovský hlas. 

 
8. Súťažné kategórie 
a) Najvzdialenejšia fotografia s Handlovou,  
b) Najvyššie odfotená fotografia s Handlovou,  
c) Najhlbšie odfotená fotografia s Handlovou,  
d) Najšťavnatejšia fotografia s Handlovou.  
e) V prípade, že sa bude opakovať na viacerých fotografiách podobný motív, môže byť 

vytvorená nová kategória, v ktorej môže súťažiaci získať cenu. 
 

9. Výhry - ceny 
a) Každá kategória bude mať jedného víťaza, ktorý bude anonymne vylosovaný.  
b) Losovanie sa bude konať maximálne do 14 dní od ukončenia súťaže za účasti 

minimálne trojčlennej komisie zatupujúcej vyhlasovateľa súťaže.   
c) Každý víťaz obdrží: Darčekové balenie kolekcie Monografie mesta Handlová 1 

a novej Monografie mesta Handlová 2, dve voľné vstupenky do Kina Baník Handlová 
na film podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky, bezplatný zápis do Mestskej 
knižnice Handlová na jeden rok a obed pre dvoch v jednej z handlovských reštaurácii 
podľa vlastného výberu.   
  

10. Oznámenie výsledkov súťaže 
Výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej 
stránke https://www.facebook.com/MestoHandlova, na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk, v tlačených novinách, ktorých vydavateľom je mesto 
Handlová  -  Handlovský Hlas, do dvoch týždňov od ukončenia súťaže. 

 
11. Odovzdanie výhier  

Výhry si môžu víťazi prevziať po vyhlásení výsledkov na Oddelení komunikácie 
a marketingu Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v 
čase úradných hodín. Kontakt: 046 519 25 36, info@handlova.sk. 

 
12. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s 
pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité 
výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných 
údajov je vyhlasovateľ. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov 
nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/318094/sk/zakladne-
informacie 

 
13. Umiestnenie súťažných podmienok 

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom súťaže k dispozícií na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk.  

 
V Handlovej, 29.6.2021 


