
I. Organizátor
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481, (ďalej len „organizátor“)

II. Účastník súťaže
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá splnila
podmienky súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže.

III. Podmienky a priebeh súťaže
Súťaž trvá od 09.04.2021 do 27.04.2021. Úlohou súťažiaceho je zaslanie krátkeho videa o svojom 
najobľúbenejšom strome v Bratislave a zašle ho prostredníctvom https://wetransfer.com/ 
na e-mailovú adresu video@10000stromov.sk.

Súťažiaci zároveň poslaním emailu vyjadruje svoj súhlas so zverejnením videa alebo videí a svojho Face-
book nicku alebo mena a priezviska na Facebook stránke Bratislava - hlavné mesto SR, vrátane informácie 
o výhre v súťaži.

Súťažiaci zaslaním videa automaticky súťaží, podľa bodu IV., o hlavnú cenu - výsadbu 1 vzrastlého stromu 
na území mesta Bratislava. Po skončení súťaže dávajú zapojení súťažiaci súhlas hlavnému mestu SR 
Bratislave na využitie príspevkov a súhlas so spracovaním osobných údajov na vytvorenie propagačnej 
videokoláže, ktorá bude zverejnená na Facebookovom pro�le Bratislava - hlavné mesto SR. Súťažiaci, 
ktorých videá budú využité vo videokoláži, budú taktiež odmenení podľa bodu IV.

IV. Ceny
Hlavná cena je vysadenie jedného vzrastlého stromu na území Bratislavy, ktorú dostane víťaz najlepšieho 
videa. Súťažiaci, ktorých videá budú použité vo videokoláži z tejto súťaže budú odmenení tričkom 
s motívom projektu 10 000 stromov.

V. Odovzdávanie výhry
Organizátor do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže na Facebookovom pro�le hlavného mesta 
určí výhercu a zároveň ho aj kontaktuje prostredníctvom emailu, kde ho požiada o kontaktné informácie 
v súlade s pravidlami tejto súťaže. Hodnotiteľom súťažných príspevkov  je oddelenie komunikácie 
a marketingu Magistrátu hlavného mesta a hodnotí pri tom dodržanie témy a originalitu. Ak sa výherca 
neskontaktuje s organizátorom do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný na mailovej 
adrese, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru. Organizátor použije osobné 
údaje výhercu, ktoré získal od súťažiaceho, v rozsahu a spôsobom nevyhnutnom na uzavretie zmluvy 
(meno, priezvisko, adresa) za účelom odovzdania výhry. O mieste vysadenia stromu rozhodne Hlavné 
mesto SR Bratislava v súlade s plánom výsadby oddelenia tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného 
mesta.   

VI. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky 
podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť 
o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník 
porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne 
podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku 
alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvali�kovaný ako porušenie platných právnych predpisov, 
môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôso-
benej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a 
spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Pravidlá súťaže “Natočte krátke video o svojom obľúbenom 
strome! A možno práve vám vysadíme v Bratislave strom” 


