Bežecký klub Malženice
Malženice 70
919 29 Malženice

+421 949 154 315
info@bkmalzenice.sk
https://www.bkmalzenice.sk

Podmienky a pravidlá Výzvy „Malženice
v pohybe“
I. Úvod
Účelom Výzvy je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice.

II. Organizátor Výzvy
1. Organizátorom
Malženice 70,

je

občianske

IČO

združenie

42287634,

Bežecký

zaregistrované

klub

Malženice,

Ministerstvom

91929

vnútra

SR

5.12.2011, VVS/1-900/90-38692.
2. Organizátor Výzvy vydáva tieto podmienky a pravidlá (ďalej len „Pravidlá“).

III. Názov Výzvy
Malženice v pohybe (ďalej tiež „Výzva“).

IV. Trvanie Výzvy
Výzva trvá od 1.5.2022 do 30.9.2022 vrátane.

V. Účastníci Výzvy
1. Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci Malženice alebo člen Bežeckého klubu Malženice.
2. Prihlásením do Výzvy účastník súhlasí so všetkými pravidlami tejto Výzvy.

Strana 1 z 4

Bežecký klub Malženice
Malženice 70
919 29 Malženice

+421 949 154 315
info@bkmalzenice.sk
https://www.bkmalzenice.sk

VI. Pravidlá Výzvy
1. Do Výzvy bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti:
o

zaregistruje sa do Výzvy zadaním svojho mena, priezviska, prípadne
nicku,

e-mailovej

adresy

a

tel.

čísla

na

stránke

https://malzenicevpohybe2022.bkmalzenice.sk,
o

svoje pohybové aktivity bude zaznamenávať (napr. prostredníctvom
fitness náramku, športových smart hodiniek, mobilného telefónu
a podobne) a bude ich zaznamenávať na stránku Výzvy podľa bodu 3,

o

splní podmienku v bode V./1.

2. Uznané outdoorové pohybové aktivity:
a) chôdza (nordic walking)/turistika v dĺžke minimálne 4 km,
b) beh v dĺžke minimálne 3 km,
c) cyklistika v dĺžke minimálne 8 km.
3. Účastník Výzvy zapíše svoju vykonanú pohybovú aktivitu do 5 dní od dátumu
vykonania pohybovej aktivity na stránku Výzvy a priloží print screen
zaznamenanej aktivity zo svojej aplikácie. Každá zaznamenaná aktivita musí
obsahovať meno účastníka Výzvy, dátum, typ, dĺžku (vzdialenosť) a čas (dĺžku
trvania) pohybovej aktivity, a tiež „spálené“ kalórie.
4. Organizátor Výzvy zabezpečí schválenie každej pohybovej aktivity účastníka,
ktorá bude spĺňať pravidlá. Zároveň bude zverejnený priebežný rebríček
účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii.
5. Účastník Výzvy má nárok na:


reklamné tričko Výzvy po „spálení“ 3.000 kalórii,



balíček vitamínov po „spálení“ 10.000 kalórii,



balíček iontových nápojov po „spálení“ 25.000 kalórii,



balíček vitamínov po „spálení“ 50.000 kalórii,



balíček iontových nápojov po „spálení“ každých ďalších 25.000 kalórii.

6. Organizátor vyhodnotí Výzvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia
a určí spomedzi účastníkov víťaza s najviac „spálenými“ kalóriami. Taktiež
zverejní konečné poradie účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii.

VII. Odmeny
1. Organizátor odmení vecnými cenami najúspešnejšieho účastníka Výzvy podľa
„spálených“ kalórii a troch účastníkov žrebovaním. Čas a miesto žrebovania
bude upresnené ihneď po ukončení Výzvy.
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2. Ceny nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
3. Ak účastník Výzvy poruší pravidlá Výzvy, stráca nárok na odmenu a bude z
Výzvy vylúčený.
4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
5. Za cenu nie je možné požadovať finančnú náhradu. Ceny nie je možné vymáhať
právnou cestou.

VIII. Spôsob odovzdávania odmien
1. Organizátor odovzdá odmeny osobne na vopred zverejnenom mieste v obci
Malženice.
2. Ak sa víťaz Výzvy nebude môcť zúčastniť odovzdávania odmien, môže prevzatie
svojej odmeny delegovať na inú osobu.
3. Ak odmenený neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie
súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel,
ďalším odmeneným sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito
pravidlami stáva ďalší účastník v konečnom poradí, ak splní všetky podmienky
podľa týchto pravidiel.

IX. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných
údajov
1. Účastníci prihlásením do Výzvy dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje
účastníka Výzvy (meno, priezvisko, mailová adresa, telefón), ako aj so
spracovaním údajov
o

za účelom realizácie Výzvy a odovzdania odmeny v priebehu trvania
Výzvy a po jej skončení,

o

pre potreby riadnej identifikácie účastníka Výzvy,

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so
spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou
elektronickej pošty na adresu info@bkmalzenice.sk
3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným
údajom a ďalšie práva podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“).
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4. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie
povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

X. Osobitné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje
podmienok

Výzvy,

najmä

pre prípad podozrenia
pre

prípad

z porušovania týchto

získavania

odmien

v

rozpore

so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania
mechanizmu a výhod Výzvy, právo účastníkovi odmietnuť možnosť účasti vo
Výzve a právo odmenu neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
2. Organizátor Výzvy si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž
skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel
Organizátor

vhodným

spôsobom

zverejní

na

stránke

https://malzenicevpohybe2022.bkmalzenice.sk.
3. Výsledky Výzvy sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci berú na
vedomie, že nemôžu požadovať odmenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určil Organizátor a namiesto odmien nie je možné požadovať
peňažné plnenie.
4. Organizátor Výzvy nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky
súvisiace s odmenou a jej užívaním. Účastníci Výzvy berú na vedomie, že
odmeny nie je možné vymáhať.

V Malženiciach 9.4.2022.
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