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!!! POZOR, SÚŤAŽ!!! POZOR, SÚŤAŽ!!!

HĽADÁME 
VODIČA ROKA 
2016!
Kto?
Časopis Auto magazín/Profi  auto spoločne 
so značkou OPEL a Ministerstvom dopravy, 
spojov a telekomunikácií SR – BECEP a ďalšími 
partnermi vyhlasujú…

Čo?
… dlhodobú celoslovenskú súťaž s názvom
VODIČ ROKA 2016.

Prečo?
Pretože na Slovensku každý rok zomrie a zraní sa 
stále veľa ľudí. Pretože aj jediná obeť dopravnej 
nehody je priveľa.

Aké sú pravidlá?
Súťaž VODIČ ROKA 2016 pozostáva z dvoch kôl.

1. kolo: tzv. základné prebieha od 1. 5. 2016 
do 31. 10. 2016 a má 5 častí, rovnako, aký 
je v tomto období počet vydaní časopisu 
Auto magazín/Profi  auto. Ten vyjde: 26. apríla, 
27. mája, 24. júna, 26. augusta a 23. septembra.

V každom vydaní/čísle uverejníme kupón a v ňom 
5 otázok, na ktoré musí súťažiaci odpovedať 
v príslušnom termíne. Otázky budú uverejnené 
aj na webových stránkach www.automagazin.sk 
a www.vodicroka.sk

Aké sú otázky?
Otázky sú z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, 
techniky, prvej pomoci a pod. V každej časti 
zo správnych odpovedí vyžrebujeme mená 20 
účastníkov fi nálového kola.

2. kolo: tzv. fi nálové sa bude konať dňa 
5. 11. 2016 v areáli Slovakia Ringu v Orechovej 
Potôni a bude pozostávať z teoretického testu 
a praktickej jazdy.

Kde nájdete pravidlá?
Úplné pravidlá súťaže zverejní každý 
mesiac časopis Auto magazín/Profi  
auto. Nájdete ich aj na webovej 
stránke www.vodicroka.sk 
a www.automagazin.sk

O čo sa hrá?
Hrá sa o týchto 58 cien:
1. cena: Osobné auto 
OPEL ASTRA (Európske 
auto roka 2016) na dva 
týždne s plnou nádržou 
a švajčiarske hodinky 
zn. TISSOT
2. cena: Víkendový pobyt 
pre 2 osoby v 4-hviezdičkovom 
hoteli na Slovensku
3. cena: Strešný box
4. cena: Náramkové hodinky 
zn. Certina
5. cena: Bicykel
6. cena: Tablet
7. cena: Nosič bicykla
8. cena: Chladnička do auta
9. – 50. cena: navigácia zn. SYGIC 
do smartfónu

Kto môže súťažiť?
Všetci občania SR, starší ako 18 rokov, držitelia 
platného vodičského oprávnenia skupiny B, 
pričom nie sú súčasne držitelia pretekárskej 
automobilovej licencie.

Kto nemôže súťažiť?
Zamestnanci usporiadateľa a partnerov a ich 
rodinní príslušníci.

Ako sa do súťaže prihlásiť?
Do súťaže sa možno prihlásiť dvoma spôsobmi:



www.automagazin.sk
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Prvý:
a) Z časopisu Auto magazín/Profi  auto máj/2016 

vystrihnúť a vlastnoručne podpísať kupón 
s čestným vyhlásením o vlastníctve platného 
vodičského oprávnenia a veku súťažiaceho, 
ako aj súhlas s pravidlami súťaže, označený 
názvom súťaže VODIČ ROKA 2016.

b) Vyplniť požadované údaje.
c) Odpovedať na všetkých 5 uvedených otázok.
d) Doručiť v termíne kupón s odpoveďami 

na adresu: Auto magazín, Tallerova 10, 
811 02 Bratislava.

e) Obálku označiť heslom VODIČ ROKA 2016.

Druhý:
a) Aspoň v jednom kole správne odpovedať 

na všetkých 5 otázok, ktoré nájdete pod 
hlavičkou VODIČ ROKA na webových 
stránkach www.automagazin.sk 
a www.vodicroka.sk

b) Riadne vyplniť čestné vyhlásenie 
s požadovanými osobnými údajmi: meno, 
priezvisko, poštová adresa, internetová adresa, 
telefón a pod.

c) Odpovede a čestné vyhlásenie odoslať 
na adresu: www.automagazin.sk, príp. 
www.vodicroka.sk

Kedy bude ukončená základná časť 
súťaže?
Prvé, tzv. základné kolo súťaže VODIČ ROKA 
2016 uzavrieme 20. októbra 2016.

Kto postúpi do fi nále?
Účastníkov druhého, tzv. fi nálového kola 
vyžrebujeme nasledujúcim kľúčom:
Z každej časti zo správnych odpovedí 

vyžrebujeme mená 20 účastníkov fi nálového kola. 
Na fi nálovom súťažnom kole sa teda zúčastní 
celkom 100 súťažiacich.

Kde a kedy bude zverejnený zoznam 
fi nalistov?
Zoznam fi nalistov uverejníme 24. októbra 2016 aj 
na www.automagazin.sk a www.vodicroka.sk

Kde a kedy bude fi nále?
Finále súťaže VODIČ ROKA 2016 sa 
uskutoční v sobotu 5. novembra 2016 v areáli 
Slovakia Ringu v Orechovej Potôni v čase 
od 10.00 do 16.00.

Z čoho bude pozostávať fi nále?
Finálové kolo bude pozostávať z teoretickej časti 
a praktickej jazdy.

Aké sú podmienky účasti vo fi nále?
a) Správne zodpovedané súťažné otázky.
b) Platné vodičské oprávnenie skupiny B 

a občiansky preukaz.
c) Súhlas s pravidlami súťaže.

Kto bude súťaž hodnotiť?
Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorej 
členovia sú menovaní organizátorom súťaže.

Kde a kedy budú zverejnené úlohy 
fi nálového kola?
S podrobnými pravidlami fi nále budú účastníci 
oboznámení v deň fi nále pred samotnou súťažou 
na mieste konania fi nále.

Čo ešte musia urobiť súťažiaci?
Súťažiť čestne a korektne v duchu fair play.

Súťaž VODIČ ROKA, ktorú vyhlásil časopis 
Auto magazín s partnermi, môžu podporiť aj deti.

Budeme radi, ak sa pokúsia nakresliť obrázky na témy: 
Ockovo auto snov
Naše auto – náš rodinný miláčik
Môj otec (moja mama) je dobrý vodič 
Smejeme sa v aute

Práce s menom autora očakávame na adrese: 
Auto magazín, Tallerova 10, 811 02 Bratislava

Na obálku nezabudnite pripísať heslo 
VODIČ ROKA 2016.

Súťaž aj pre deti!
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