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Sú�a� o Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013
Už po šiesty rok portál SLOVAKREGION vyhlasuje súťaž o Najkraj-

šie mesto a obec Slovenska. Súťaž si široká verejnosť obľúbila a teší
veľkému záujmu. Piaty ročník súťaže prebieha od 1. apríla od 12.
hod. do 31. októbra 2013 do 12. hod.

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá
a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hla-
sovacieho bannera, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest
a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Roz-
hodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlaso-
vať podľa svojho bydliska, sympa�í, alebo si vyberiete miesto, kde sa
vám páči.

Pravidlá súťaže: Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slo-
venska 2013 a Najkrajšia obec Slovenska 2013.
1.) Do súťaže majú právo prihlásiť sa osoby prostredníctvom inter-
netu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní uží-
vatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje.
2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne je-
denkrát za hodinu (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec do-
stane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne).
Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny. Hla-
sujte kliknu�m na „Pridaj hlas“ v hlasovacom zariadení pod prezen-
táciou mesta/obce.
3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

Sú�a� o Primátora/Starostu Slovenska 2013
Už tre� rok portál SLOVAKREGION prináša doplnkovú súťaž o Pri-

mátora/Starostu Slovenska. Druhý ročník súťaže prebieha od 1. ap-
ríla od 12. hod. do 31. októbra 2013 do 12. hod.

Súťaží sa v kategóriách Primátor/ka Slovenska 2013 a Starosta/tka
Slovenska 2013.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite pro-
sím krátky popis s kladnými ak�vitami a úspešnými projektmi, ktoré
vykonal pre vaše mesto/obec.

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod
každou prezentáciou mesta/obce. Na konci súťaže bude zo všetkých
zaslaných popisov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta,
ktorý svojimi ak�vitami a realizovanými projektmi najviac prispel
k rozvoju svojho mesta alebo obce.

Výhry a ceny: 10 miest a 10 obcí získa:
1. - 3 . miesto – Celoslovenskú propagáciu v médiách, sadu kve�-

náčov, darčekový balíček, grafický banner o meste/obci na portáli
SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propa-
gačné materiály a diplom.

4. - 10. miesto – Celoslovenskú propagáciu v médiách, rozšírenú
prezentáciu na portáli SLOVAKREGION, propagačné materiály a dipom.

Víťazný Primátor a Starosta získa: celoslovenskú propagáciu
v médiách, rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION, propa-
gačné materiály, pohár pre víťaza, diplom

Ceny pre hlasujúcich:
Aj tohto roku sa organizátori rozhodli podporiť hlasujúcich súťaží

zaujímavými výhrami. Každý prihlásený užívateľ, ktorý zahlasuje, sa
dostáva do žrebovania o mesačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ
odovzdá, tým má väčšiu šancu na úspech. Hlasujúci, ktorý pridá po
dobu súťaží najviac hlasov, získa darčekový balíček.

Výhry pre hlasujúcich venovali nasledovné ubytovacie zariade-
nia: Apartmány SLOS – Banská Bystrica, Cascada Hotels & Resort –
Liptovský Mikuláš, Hotel Barónka – Bra�slava, Hotel Belez – Dolný
Kubín, Hotel Komeko Agrotour – Stará Ľubovňa, Hotel sv. Michal –
Skalica, Hotel Tatra - Bra�slava, Penzión Lesnica – Smižany, U Jolanky
Guesthouse – Prosiek, Wellness Kováčová, s.r.o. – Kováčová.

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali: AquaRelax Dolný Kubín –
aquapark, Cestovateľ, s.r.o. – mesačník, Hotel Interna�onal – Veľká
Lomnica, Polplast-SK, s.r.o. – profesionál vo svete kve�náčov, Ther-
malpark Dunajská Streda.

Viac informácií na: www.slovakregion.sk/sutaze/2013

Hlavní partneri: Mediálni partneri:

professional webhosting


