
Podmienky a pravidlá výzvy Mesto mreží beží 
 
I. Organizátor výzvy 
a) Organizátorom je 
Mesto Leopoldov 
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
Tel. č.: +42133/285 27 11  
Email: mesto@leopoldov.sk   
Web: www.leopoldov.sk  
IČO: 312703  
DIČ:  2021268095  
 
b) Organizátor výzvy vydáva tieto podmienky a pravidlá. 
 
II. Názov výzvy 
Mesto mreží beží. 
 
III. Trvanie výzvy 
Výzva trvá od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 vrátane. 
 
IV. Účastník výzvy 
a) Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom 
v meste Leopoldov. V prípade maloletých účastníkov ich zastupuje zákonný zástupca. 
 
b) Prihlásením do výzvy účastník (alebo jeho zákonný zástupca) súhlasí so všetkými 
pravidlami a podmienkami tejto výzvy. 
 
V. Pravidlá výzvy 
a) Do výzvy bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti: 
– Zaregistruje sa do výzvy prostredníctvom online formulára: 
https://bit.ly/3s2Tqgk 
 
– Svoje pohybové aktivity bude zaznamenávať (napr. prostredníctvom fitness náramku, 
športových smart hodiniek, mobilného telefónu a podobne) a bude ich zasielať organizátorovi 
výzvy podľa bodu 4. 
 
b) Pohybové aktivity (účastník sa môže prihlásiť len do jednej z nich, nie do obidvoch 
súčasne): 
– chôdza (minimálne 5 km), 
– beh (minimálne 2 km). 
 
c) Účastník výzvy zašle svoju vykonanú pohybovú aktivitu do 3 dní od dátumu vykonania 
pohybovej aktivity organizátorovi výzvy emailom na adresu maria.kusa@leopoldov.sk, a to 
formou print screenu zaznamenanej aktivity zo svojej aplikácie alebo linku s odkazom na 

mailto:mesto@leopoldov.sk
http://www.leopoldov.sk/
https://bit.ly/3s2Tqgk


pohybovú aktivitu. Každá zaznamenaná aktivita musí obsahovať meno účastníka výzvy, typ 
aktivity, poradové číslo účastníka, ktoré mu bude pridelené po registrácii, čas a dĺžku aktivity. 
 
d) Organizátor výzvy zabezpečí evidenciu každej pohybovej aktivity účastníka, ktorá bude 
zverejnená na stránke https://leopoldov.sk.  
 
e) Účastník výzvy má nárok na: 

BEH 

• nad 80 km – tričko Mesto mreží beží, 
• nad 120 km – proteínové tyčinky, 
• nad 200 km – vitamíny, 
• nad 300 km – iontový nápoj. 

CHÔDZA 

• nad 120 km – tričko Mesto mreží beží, 
• nad 200 km – proteínové tyčinky, 
• nad 400 km – vitamíny, 
• nad 500 km – iontový nápoj. 

 
f) Organizátor vyhodnotí výzvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí 
spomedzi účastníkov troch najlepších v kategóriách: 

– beh muži, 

– beh ženy, 

– chôdza muži, 

– chôdza ženy. 

  
VI. Odmeny 
a) Organizátor odmení poukazmi do športového obchodu troch najúspešnejších účastníkov 
v každej kategórii podľa množstva kilometrov.  
Odmena: 1. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 60 eur, 2. miesto –  poukaz 
v športovom obchode v hodnote 40 eur, 3. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 
20 eur. Odmenu získajú prví traja najúspešnejší účastníci v každej kategórii (tí, ktorí zabehnú 
alebo prejdú najviac kilometrov). Poukaz na nákup v športovom obchode v hodnote 20 eur 
získajú ďalší traja výhercovia, ktorí budú vyžrebovaní zo všetkých účastníkov behu aj chôdze. 
Čas a miesto žrebovania bude spresnené ihneď po ukončení výzvy. 
 
b) Ceny nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 
 



c) Ak účastník výzvy poruší pravidlá výzvy, stráca nárok na odmenu a bude z výzvy 
vylúčený. 
 
d) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. 
 
e) Za cenu nie je možné požadovať finančnú náhradu. Ceny nie je možné vymáhať právnou 
cestou. 
 
VII. Spôsob odovzdávania odmien 
a) Organizátor bude kontaktovať víťazov e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že sa 
organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia konečných výsledkov výzvy odmeneného 
kontaktovať, tento stráca nárok na odmenu. Po vyhodnotení výzvy budú zverejnené možnosti, 
ako si účastníci môžu prevziať ceny. 
 
b) 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. 
 
VIII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov 
a) Účastník (alebo jeho zákonný zástupca) vyplnením online formulára dáva organizátorovi 
svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefónne 
číslo, email) na účely odovzdania odmeny a identifikácie účastníkov. 
 
b) Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. 
 
c) 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“). 
 
d) Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa 
zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. 
 
IX. Osobitné ustanovenia 
a) Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok výzvy, 
najmä pre prípad 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. 
 
b) 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://leopoldov.sk. 
 

https://leopoldov.sk/


c) 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. 
 
d) 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 Leopoldove 21. 2. 2022. 


