
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hlasujte za ihrisko Žihadielko pre Bernolákovo a vyhrajte! 

Starosta obce Bernolákovo vyhlasuje súťaž „Hlasuj za Bernolákovo a vyhraj každý týždeň  50 €“. 

Hlasujte za Bernolákovo a pomôžte k výhre krásneho ihriska pre našu obec v hodnote  

87.000 € od spoločnosti Lidl. Okrem hry o samotné ihrisko je pre jedného z Vás, kto sa zapojí  

do súťaže a bude aktívne bojovať za Bernolákovo, od starostu obce každý týždeň pripravená výhra 

50 € v hotovosti.  

Základnou podmienkou zaradenia do súťaže je hlasovať za Bernolákovo v kalendárnom týždni  

14 krát (okrem posledného týždňa). 

Súťaž prebieha v termínoch: 29.1. – 4.2.2018,  5.2. – 11.2.2018,  12.2. – 18.2.2018, 19.2. – 25.2.2018,  

26.2. – 28.2.2018. 

Postup pre zaradenie do súťaže o 50 €  

- Prihláste sa na stránku https://zihadielko.lidl.sk/ (ak ešte nie ste zaregistrovaný, najskôr je 

potrebná registrácia). 

- Vyberte Bernolákovo a pošlite mu svoj hlas.  

- Zahrajte si Majinu hru, čím získate bonusový hlas navyše. Pre získanie bonusového hlasu  

je v hre potrebné vyletieť do výšky minimálne 150 metrov.   

- Opísanými spôsobmi hlasujte za Bernolákovo 2x denne počas celého týždňa  

(pre zaradenie do súťaže je potrebné za týždeň poslať 14 hlasov pre Bernolákovo 

z jedného hlasovacieho účtu). 

- Urobte snímku obrazovky svojho týždňového hlasovania a zašlite ju do nedele daného 

hlasovacieho týždňa na emailovú adresu bernolakovo.zihadielko@gmail.com (prehľad 

hlasovania sa na stránke žihadielka zobrazí po prihlásení a kliknutí na Vaše meno cez PC 

vpravo hore alebo cez mobilný telefón vpravo dole – „účet“). 

 

Každý pondelok bude vyžrebovaný jeden výherca sumy 50 €. Výherca bude kontaktovaný 

spätnou e-mailovou správou a zverejnený na sociálnej sieti Facebook. V prípade neúspešného 

kontaktovania výhercu do 7 dní od žrebovania bude vyžrebovaný náhradný výherca. 
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O čo v súťaži bojujeme 

Ihrisko získame, ak v kategórii, do ktorej sme zaradení, budeme na konci súťaže na 1. alebo 2. 

mieste. K výhre je potrebný každý hlas. Hlasujte preto každý deň dvakrát, do 28.2.2018. 

 

 

Bojujeme o krásne ihrisko Žihadielko. Ihrisko má rozmery 

20 m x 16 m a zaujme aj tých najmenších objaviteľov, 

ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí 

mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy  

na pružinových hojdačkách, kolotoči, pieskovisku či  

v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Práve 

vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší 

vyšantiť  do sýtosti. 

 

Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad 

so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov  

k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť 

na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej 

časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk.  

Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa  

a odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti je celé 

ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených  

v každej časti ihriska zabezpečí oddych pre deti a ich 

rodičov. 

 


