Štatút a pravidlá súťaže
„Domestos pre školy 2016“
Slovenská republika
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej „Domestos pre školy“ (ďalej
len „súťaž“) v Slovenskej republike. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných
dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné len s písomným
súhlasom spoločnosti Garp Integrated s.r.o. a spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.

I.

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Garp Integrated s.r.o., so
sídlom: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 27709540, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 125558 (ďalej len
„usporiadateľ“).

II.

Objednávateľ súťaže
Objednávateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť UNILEVER ČR, spol. s r.o.,
so sídlom: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ:
18627781, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 2196
(ďalej len „objednávateľ“).

III.

Doba a miesto konania súťaže

1.

Súťaž prebieha v termíne od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 vrátane (ďalej len „doba konania
súťaže“) s tým, že do súťaže je možné sa zaregistrovať a vkladať účtenky za nákup už
od 1. 6. 2016.

2.

Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

IV.

Súťažné výrobky
Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., predávané
s jej súhlasom v dobe možnosti registrácie, teda v dobe od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, a na
mieste konania súťaže pod obchodnou značkou „Domestos“ bez ohľadu na ich objem
(ďalej len „výrobky Domestos“).

V.

Súťažiaci

1.

Súťaž je určená výlučne všetkým materským školám (ďalej len „škôlky“) a prvým stupňom
základných škôl (ďalej len „školy“) so sídlom na území Slovenskej republiky; výslovne
sa stanovuje, že na účely realizácie a vyhodnotenia tejto súťaže sa bude rozlišovať vždy
osobitne medzi jednotlivými školami/škôlkami, aj keby jedna právnická osoba vykonávala
činnosť viacerých škôl/škôlok podľa príslušného právneho predpisu (ďalej len
„súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

Súťaže sa môžu zúčastniť aj školy a škôlky, ktoré sa zúčastnili predchádzajúcich súťaží
organizovaných spoločnosťou UNILEVER ČR, spol. s r.o. na území Slovenskej republiky
(a to aj v prípade, ak ide o výhercov daných súťaží), avšak ak sa zúčastňuje súťaže
výherca hlavnej výhry v súťaží "Domestos pre školy" konanej v roku 2015, 2014, je
oprávnený v tejto súťaží získať Iba Vedľajšie výhru, Teda ak vznikne takému účastníkovi
nárok na hlavnú výhru, bude z časti súťaže o hlavnú výhru vy vylúčený, len spolu s týmto
vylúčením mu nárok na hlavnú výhru zaniká.
2.

Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že sa zaregistruje do súťaže pomocou vyplnenia
registračného formulára umiestneného na súťažných stránkach www.domestospreskoly.sk (ďalej tiež ako „súťažné stránky“), s tým, že registrácia je možná už
od 1. 6. 2016, a založí si tak svoj osobný účet, resp. účet školy/škôlky, kde sú uvedené
základné všeobecné údaje o škole/škôlke (ďalej len „účet školy“).
Navyše usporiadateľ súťaže školám/škôlkam, ktoré má vo svojej databáze, automaticky pre
zjednodušenie registrácie založí v dobe od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 na súťažných
stránkach www.domestospreskoly.sk ich účet školy a následne týmto vybraným školám/
škôlkam v dobe pred zahájením súťaže, teda v dobe od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016,
odošle aktivačný e-mail obsahujúci prihlasovacie údaje na príslušný účet školy,
prostredníctvom ktorých sa môžu na www.domestospreskoly.sk v dobe od 1. 6. 2016 do
30. 9. 2016 školy/ škôlky prihlásiť na svoj už založený účet školy a tým účet školy
zaktivovať. Po dátume 30. 9. 2016 už nie je možná aktivácia účtu školy z dôvodu, že
nezaktivované účty škôl budú odstránené.
V prípade, že škola/škôlka nebude zahrnutá v databáze usporiadateľa, teda nebol jej
vytvorený automaticky účet školy, či v prípade, že škola/škôlka má usporiadateľom založený účet a tento e-mail obdrží, ale v dobe pred zahájením súťaže, teda v dobe od 1. 6.
2016 do 30. 9. 2016, neuskutoční aktiváciu tohto účtu, ale zároveň má záujem sa súťaže
zúčastniť – sa stále môže do súťaže v dobe registrácie, teda v dobe od 1. 6. 2015 do 31.
12. 2016, samostatne zaregistrovať pomocou registračného formulára umiestneného na
súťažných stránkach www.domestospreskoly.sk a založiť si tak svoj účet školy.
Súťažiaci je ihneď po prvom prihlásení na účet školy (či po jeho vlastnom založení)
povinný vyplniť a skontrolovať tu uvedené údaje (názov školy, IČO, kontaktné údaje,
počet žiakov apod.) a prípadne tieto údaje opraviť, s tým, že je predovšetkým povinný riadne a správne uviesť pravdivý údaj o aktuálnom celkovom počte detí, žiakov alebo
študentov v škole/škôlke, pričom je nutné vyplniť celkový počet všetkých žiakov na celej
škole / škôlke, napr. súčet žiakov prvého aj druhého stupňa danej školy (ďalej len „počet
žiakov školy“), a potvrdiť, že súhlasí s pravidlami a za- radením do súťaže. Počet
žiakov je možné zmeniť len pri prvom prihlásení sa na príslušný účet školy. Tento údaj
nahlásený pri registrácii môže byť usporiadateľom súťaže v priebehu súťaže náhodne
kontrolovaný a zároveň bude použitý pri konečnom určení výhercov po skončení súťaže.
Týmto okamihom udelenia súhlasu s pravidlami a účasťou v súťaži je súťažiaci do súťaže
zaregistrovaný.
Registráciou účastníka súťaže na webových stránkach www.domestospreskoly.sk je jeho
súťažný účet vytvorený, resp. je jeho súťažný účet zaktivovaný.

Účastníka je oprávnený do súťaže zaregistrovať len jeho oprávnený zástupca (napr. riaditeľ
príslušnej školy/škôlky) alebo ním výslovne poverená osoba.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo údaj o počte detí kedykoľvek preveriť a vyžiadať si
prípadne od súťažiaceho potrebné dokumenty; podľa výsledkov tohto šetrenia je
usporiadateľ oprávnený údaj o počte žiakov školy upraviť, prípadne súťažiaceho zo súťaže
vylúčiť; to v akejkoľvek fáze súťaže okamžite po zistení situácie;
(ďalej spoločne len „súťažná registrácia“).
3.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a je možné ju odmietnuť, ako už v štádiu zasielania
komunikačných e-mailových správ s prihlasovacími kódmi, tak aj po prihlásení na účet
školy (účastník neudelí súhlas so zaradením do súťaže).

4.

Účastníci súťaže nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s
pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradení. Pokiaľ sa ukáže, že sa taký účastník
súťaže aj napriek uvedeným podmienkam stal výhercom v súťaži, napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený si kedykoľvek v priebehu súťaže i kedykoľvek
po jej skončení vyžiadať od účastníka súťaže doklady či inak podľa vlastnej voľby
skontrolovať, že príslušný účastník koná v súlade s pravidlami tejto súťaže,
poskytuje v jej rámci výlučne správne a pravdivé údaje apod.; účastník je povinný
poskytnúť usporiadateľovi pri uvedenej kontrole všetku potrebnú súčinnosť,
predovšetkým podrobiť sa kontrole súťažných účteniek a údajov o počte žiakov v
škole / škôlke, inak môže byť zo súťaže vyradený, a to aj so spätným účinkom.

5.

Súťažiaci (teda príslušná škola alebo škôlka) je povinný informovať zákonných
zástupcov všetkých detí (žiakov, študentov), ktoré sa ich prostredníctvom a z ich iniciatívy
budú zúčastňovať na aktivitách spojených s touto súťažou, o pravidlách tejto súťaže, a
zabezpečiť si súhlas týchto zákonných zástupcov so zapojením ich detí do
uvedených aktivít v rozsahu týmito pravidlami uvedenými (v prípade, že súhlas
nebude udelený, je súťažiaci povinný takú skutočnosť rešpektovať). Súťažiaci ďalej
vyhlasuje, že získal výslovný súhlas zákonných zástupcov žiakov školy/škôlky so
zhotovovaním obrazových záznamov detí v rámci plnenia aktivít, so zobrazením
týchto detí na súťažných fotografiách a zverejnením týchto fotografií na súťažných
stránkach www.domestospreskoly.sk a užitím týchto fotografií v rámci súťaže, v
rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

VI.

Mechanika súťaže

1.

Princípom súťaže je zbieranie bodov jednotlivými účastníkmi prostredníctvom plnenia
jednotlivých súťažných aktivít.

2.

Pre možnosť získať body musí účastník súťaže splniť aspoň jednu z piatich (5)
súťažných aktivít (Splnenie jednej aktivity je povinné!!! Bez splnenia minimálne jednej
aktivity nesplní súťažiaci podmienky súťaže.) na tému „Vezmite úroveň školských toaliet
do vlastných rúk“ (ďalej len „súťažná aktivita“). Všetky súťažné aktivity podľa
predchádzajúcej vety budú usporiadateľom vypísané na súťažných stránkach
www. domestospreskoly.sk, a to tak, že:

a) prvá aktivita bude vypísaná dňa 1. 10. 2016
b) druhá aktivita bude vypísaná dňa 22. 10. 2016
c) tretia aktivita bude vypísaná dňa 12. 11. 2016
d) štvrtá aktivita bude vypísaná dňa 2. 12. 2016
e) piata aktivita bude vypísaná dňa 9. 12. 2016.
Spoločne s aktivitou budú vypísané aj všetky jej podmienky a zadanie. Podklady na
realizáciu všetkých súťažných aktivít budú sprístupnené na uvedených webových
stránkach. Vo výnimočných prípadoch môže tieto podklady usporiadateľ jednotlivým
súťažiacim zaslať tiež na vyžiadanie. Splnenie súťažnej aktivity súťažiaci vždy doloží
zaslaním, resp. nahraním fotografií (min. 1) dokumentujúcich túto skutočnosť
usporiadateľovi súťaže, za čo mu usporiadateľ v prípade splnenia podmienok pripíše na
jeho účet 100 bodov (bližšie o podmienkach kladených na tieto fotografie a spôsobe ich
zasielania viď odst. IX a XIV. nižšie). Fotografie spĺňajúce podmienky tejto súťaže budú
potom usporiadateľom zverejnené na www.domestospreskoly.sk v galérii fotografií so
zámerom ďalšej účasti v súťaži. Na fotografiách môžu byť zobrazené iba ukážky splnenia
súťažnej aktivity, nemusia byť prít omné deti. V prípade vloženia fotografií, ktoré budú
zobrazovať súťažné aktivity spoločne s deťmi, vyhlasuje súťažiaci, že disponuje všetkými
súhlasmi zákonných zástupcov detí so zhotovením týchto fotografií a ich užitím v rozsahu
stanovenom týmito pravidlami.
Splnenie jednotlivých súťažných aktivít nie je nijako v dobe konania súťaže časovo
obmedzené, teda je možné ich plniť v ľubovoľnom poradí a čase v dobe konania súťaže (s
tým, že aktivity a ich podmienky sú na stránkach zverejňované usporiadateľom postupne,
podľa vyššie uvedeného harmonogramu). Na aktivity splnené po skončení doby konania
súťaže, teda po 31. 12. 2016, sa nebude brať zreteľ.
3.

Ďalšie body môžu účastníci získať na základe podpory užívateľov internetu. Za užívateľa
sa považuje užívateľ internetu (fyzická osoba spotrebiteľ) starší než 15 rokov, ktorý
navštívi súťažné stránky www.domestospreskoly.sk a zaregistruje sa tu ako návštevník
stránok (ďalej len „užívateľ“). Registrácia na súťažných stránkach prebieha tak, že
užívateľ do tu umiestneného registračného formulára pravdivo zadá svoje meno,
priezvisko a e–mailovú adresu a následne zvolí ikonu „odoslať“. Týmto okamihom je
príslušný užívateľ riadne zaregistrovaný. Každý užívateľ je oprávnený realizovať iba jednu
registráciu na súťažných stránkach. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s použitím v
rámci tejto súťaže ním poskytnutých osobných údajov kvôli vyhodnoteniu súťaže
spoločnosťou Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ:
18627781. Po skončení súťaže budú osobné údaje zlikvidované. Užívateľ berie na
vedomie, že má práva podľa dl§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. predovšetkým že
poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese
spoločnosti objednávateľa súťaže odvolať, že má právo na prístup k osobným údajom a
právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich
likvidáciu, atď. Užívateľovi, ktorý chce niektorú zo škôl/škôlok aktívne podporiť, bude
po riadnej registrácii umožnené hlasovať za najlepšiu súťažnú fotografiu v rámci
súťažnej aktivity, pričom hlasovanie prebieha tak, že užívateľ konkrétnej fotografii,
dokumentujúcej splne- nie súťažnej aktivity, udelí tzv. „like“. Za každý jeden „like“ pridelený
k jeho fotografii získa príslušný účastník súťaže 1 bod. Každý jednotlivý registrovaný
užívateľ môže udeliť v rámci jednej konkrétnej splnenej aktivity len jeden „like“, a to jednej
konkrétnej fotografii umiestnenej na súťažné stránky ktorýmkoľvek súťažiacim. V rámci
celej súťaže teda môže každý registrovaný užívateľ udeliť celkovo 5 „likov“, vždy však len

jeden „like“ jed- nej fotografii v rámci jednej konkrétnej splnenej aktivity (tzn. pokiaľ v rámci
jednej aktivity udelí užívateľ „like“ fotografii konkrétneho súťažiaceho, nemôže už v rámci
takej aktivity udeliť „like“ inej fotografii súťažiaceho alebo udeliť „like“ fotografii iného
súťažiaceho). Udelenie „like“ je podmienené registráciou na súťažných stránkach,
prezeranie galérie fotografií je užívateľom internetu umožnené aj bez registrácie. V
prípade, že usporiadateľ súťaže zistí, že sa niektorý užívateľ zaregistroval na súťažných
stránkach opakovane, alebo inak podvádza pri udeľovaní "like", je oprávnený všetky jeho
registrácie zmazať, a to vrátane všetkých ním udelených „likov“.
4.

Na účet školy bude ďalej usporiadateľ účastníkom súťaže pripisovať body, ktoré môžu
získať od spotrebiteľov, ktorí v dobe možnosti registrácie a trvania súťaže, teda v dobe 1.
6. 2016 – 31. 12. 2016, zakúpili výrobky Domestos a rozhodli sa podporiť vybranú školu/
škôlku, všetko za podmienok ďalej stanovených. Body za nákup výrobkov Domestos
môže získať tiež samotný súťažiaci svojím nákupom (čl. VII. pravidiel).

5.

Spotrebitelia/súťažiaci po zakúpení výrobku značky Domestos v dobe možnosti registrácie
a trvania súťaže, teda v dobe 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016, a mieste konania súťaže
(ďalej len „súťažný nákup“) majú možnosť usporiadateľovi zaslať prostredníctvom pošty
kópiu alebo originál účtenky/faktúry preukazujúcej uskutočnenie súťažného nákupu,
prípadne túto účtenku/faktúru nahrať ako sken na súťažné stránky, bez akejkoľvek
registrácie (ďalej len „súťažná účtenka“) a určiť účastníka súťaže, ktorému majú byť
body pripísané. Spôsob odoslania účtenky/faktúry je detailne upravený v čl. VII. týchto
pravidiel. V prípade fyzického zaslania sú spotrebitelia/súťažiaci povinní uviesť školu/
škôlku, ktorej má usporiadateľ za súťažný nákup pripísať body na súťažný účet, v prípade
elektronického vloženia vyberú tohto účastníka súťaže priamo v rámci príslušného
formulára. Spotrebitelia môžu podporovať účastníkov súťaže opakovane, ale vždy s
novým dok- ladom o vykonaní nového súťažného nákupu; to platí primerane pre
nákup výrobkov Domestos súťažiacimi. Z dokladu o nákupe (účtenka/faktúra) musí byť
úplne zrejmé, že došlo k realizácii súťažného nákupu v dobe možnosti registrácie a
trvania súťaže, teda v dobe 1. 6. 2016 – 31. 12. 20166, a mieste konania súťaže; v
opačnom prípade nebudú doklady o súťažnom nákupe do súťaže akceptované, ani za ne
pripísané body. Na faktúre/účtenke je nutné vyznačiť zakúpený produkt Domestos (napr.
zvýraznením).
Body budú získavané na základe kľúča 1 bod za každý 1 výrobok Domestos doložený na
príslušnej účtenke/faktúre. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu
súťaže zmeniť bodové ohodnotenie výrobkov Domestos, a to paušálne alebo aj len vo
vzťahu k jednotlivým predajným miestam, predajným reťazcom apod., a to na ľubovoľné
časové obdobie.

6.

Samotní účastníci môžu body získavať, okrem nákupu súťažných výrobkov,
predovšetkým plnením vzdelávacích aktivít vypísaných na súťažných stránkach (viď odst.
2 tohto článku).

7.

Aktivity (viď vyššie) sú vytvorené úmerne pre škôlky, resp. materské školy, a školy, resp.
prvé stupne základných škôl, a sú pre jednotlivých účastníkov zhodné. Za každú splnenú
aktivitu súťažiaci získa 100 bodov. Toto bodové ohodnotenie za splnenie jednotlivej
konkrétnej aktivity riadnym úplným spôsobom je možné v dobe konania súťaže získať
len raz.

8.

Účastníci súťaže – školy a škôlky – môžu po zadaní kontrolného hesla (ktoré obdrží
registrovaná kontaktná osoba po uskutočnení registrácie súťažiaceho od usporiadateľa
súťaže) sledovať aktuálny stav svojho súťažného účtu na súťažných stránkach www.domestospreskoly.sk.

VII.

Spôsob zasielania dokladov o súťažnom nákupe:

1.

Spotrebitelia môžu usporiadateľovi doklad o nákupe (účtenku/faktúru) zaslať/odovzdať
jedným z nasledujúcich 3 spôsobov:
a)

poštou na adresu: P.O.Box 21, 810 08, Bratislava s heslem “Sutaz
Domestos". Na zadnú stranu dokladu o súťažnom nákupe je nutné napísať názov
a sídlo školy/ škôlky, na ktorej súťažný účet majú byť body podľa počtu
nakúpených výrobkov Domestos z dokladov o súťažnom nákupe pripísané.
Všetky zakúpené výrobky značky Domestos je treba na účtenke/faktúre
zvýrazniť zvýrazňovačom.

b)

elektronicky vložením naskenovanej/vyfotenej účtenky do formulára
umiestneného na www.domestospreskoly.sk. V tomto formulári ďalej vyplnia
dátum súťažného nákupu, počet produktov Domestos, číslo účtenky, miesto
nákupu a celkovú hodnotu účtenky. Tento doklad o súťažnom nákupe (môže ísť o
naskeno- vaný papierový doklad alebo tiež o doklad, ktorý je primárne v
elektronickej podobe) musí byť čitateľný a uložený vo formáte .jpg alebo .png.
Maximálna veľkosť súboru nesmie presiahnuť 500 kB. Elektronicky je možné
vkladať len dok- lady o súťažnom nákupe s tlačenými názvami zakúpených
výrobkov. Všetky za- kúpené výrobky značky Domestos je treba na účtenke/
faktúre zvýrazniť zvýrazňo- vačom. Pri vkladaní dokladu o súťažnom nákupe
spotrebiteľ na stránkach vyberie zo zoznamu účastníkov súťaže školu/škôlku, na
ktorej súťažný účet majú byť body podľa počtu zakúpených výrobkov Domestos z
dokladu o súťažnom nákupe pripísané.

c)

osobne priniesť doklad o súťažnom nákupe do školy/škôlky, ktorej chce súťažiaci
venovať body za nákup výrobkov Domestos. Na zadnej strane dokladu o súťažnom
nákupe v tomto prípade nemusí byť napísaný názov a sídlo školy/škôlky. Doklady o
súťažnom nákupe môže takto doručiť výlučne zletilý spotrebiteľ. Školy/škôlky zaistia na vlastné náklady a zodpovednosť doručenie takýchto osobne donesených
dokladov o nákupe usporiadateľovi, a to jedným z vyššie uvedených spôsobov (tj.
poštou alebo elektronicky).

2.

Usporiadateľovi je možné v súlade s týmito pravidlami zaslať originál alebo kópiu dokladu o súťažnom nákupe. Všetky doklady o súťažnom nákupe musia byť usporiadateľovi
doručené najskôr 1. 6. 2016 a najneskôr 31. 12. 2016 (vrátane), na neskôr doručené
doklady o uskutočnení súťažného nákupu sa nebude prihliadať. V prípade, že sa
spotrebiteľ/súťažiaci rozhodne zaslať do súťaže kópiu dokladu o súťažnom nákupe, je
povinný si uschovať originál daného dokladu, ktorý je usporiadateľ súťaže oprávnený
si od neho v prípade pochybností kedykoľvek vyžiadať.

3.

Účastníci súťaže – školy/škôlky, ktoré zbierajú doklady o súťažnom nákupe v zmysle čl.
VII. odst. 1. písmeno c) alebo získali doklad za nimi uskutočnený súťažný nákup – môžu
takto nazbierané doklady zasielať priebežne počas doby možnosti registrácie, teda

v dobe 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016 na adresu: P.O.Box 21, 810 08, Bratislava s heslom
"Sutaz Domestos". Zásielka musí na viditeľnom mieste obsahovať názov školy/škôlky
a adresu, na ktorej súťažný účet budú body za výrobky Domestos zo zaslaných dokladov
o súťažnom nákupe pripisované. Posledné doklady o súťažnom nákupe, ktoré budú
do súťaže zaradené, musia byť usporiadateľovi doručené najneskôr 31. 12. 2016
(vrátane). Školy/škôlky môžu doklady o súťažnom nákupe získané od spotrebiteľov,
prípadne dok- lady za nimi uskutočnený súťažný nákup zasielať usporiadateľovi taktiež
elektronicky, a to spôsobom popísaným vyššie v čl. VII. odst. 1. písmeno b).
VIII.

Doklady o súťažnom nákupe platné v súťaži

1.

Do súťaže sú akceptovateľné nasledujúce typy dokladov o súťažnom nákupe:
a)

tlačená účtenka z elektronickej pokladne s uvedenými názvami jednotlivých
položiek,

b)

faktúra vystavená priamo na školu/škôlku, ktorej majú byť body pripísané.
(Do súťaže nebudú akceptované faktúry vystavené pre akékoľvek iné
právnické osoby, resp. podnikajúce fyzické osoby.)

2.

Doklady o súťažnom nákupe musia byť vystavené predajcom z registračnej
pokladne v dobe možnosti registrácie, teda v dobe 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016, a v
mieste konania súťaže. Každý doklad o súťažnom nákupe musí obsahovať
nasledujúce údaje: názov a cenu zakúpených súťažných výrobkov, dátum predaja a
identifikačné údaje predávajúceho (meno a priezvisko alebo názov/obchodná firma a
IČ); každý doklad o súťažnom nákupe musí obsahovať tiež všetky ďalšie zákonom
požadované náležitosti. Každý doklad o súťažnom nákupe môže byť v súťaži použitý
len raz. Doklady o nákupe, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, alebo u ktorých je
oprávnená pochybnosť, či tieto podmienky spĺňajú, nebudú do súťaže zaradené, tj.
nebudú pripísané žiadnemu účastníkovi súťaže na súťažný účet.

IX.

Spôsob zasielania dokladov o uskutočnení súťažnej aktivity:

1.

Školy/škôlky, ktoré sa rozhodnú plniť súťažné aktivity zo zoznamu uverejneného na
webových stránkach www.domestospreskoly.sk, z tejto aktivity zhotovia aspoň jednu
fotografiu tak, aby z nej bolo zreteľné, o akú aktivitu ide a jej splnenie (to sa týka
jednej povinnej aktivity, ktorej splnenie je podmienkou účasti v tejto súťaži, i všetkých
prípad- ných ďalej plnených aktivít dobrovoľných).

2.

Fotografie musia byť v elektronickej forme vo formáte .jpg alebo .png. Maximálna veľkosť
súboru musí byť 500 kB. Tieto fotografie doloží usporiadateľovi elektronicky
prostredníctvom svojho účtu školy na stránkach www.domestospreskoly.sk.

3.

Zaslaním fotografií usporiadateľovi podľa predchádzajúceho odstavca súťažiaci
potvrdzuje a zodpovedá za to, že poskytnutím fotografií nie sú porušené autorské alebo
iné práva tretích osôb či všeobecne záväzných predpisov, napr. práva osôb zobrazených
na zaslaných fotografiách (tj. práva osobnostné), resp. hlavne detí, disponuje všetkými
potrebnými súhlasmi predovšetkým zákonných zástupcov detí v rozsahu stanovenom
týmito pravidlami, práva majiteľov vecí či ochranných známok atď., čo kedykoľvek
usporiadateľovi doloží podpisom čestného vyhlásenia. Všetky nutné súhlasy súvisiace

so zaslaním fotografií, resp. predovšetkým súhlas zákonných zástupcov detí si musí
súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť s tým, že ich
odoslaním potvrdzuje, že súhlasy má vysporiadané. V prípade nepravdivosti uvedeného
potvrdenia alebo v prípade, že poskytnutím fotografií sú porušené práva tretích osôb, je
súťažiaci za také porušenie plne zodpovedný a usporiadateľ je oprávnený
súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a v prípade, že už bola odovzdaná výhra, žiadať jej
vrátenie; tým nie je dotknutá zodpovednosť súťažiaceho za náhradu škody
usporiadateľovi alebo tretím osobám.
.
4.

Usporiadateľ súťaže upozorňuje, že na súťažných stránkach www.domestospreskoly.sk
v galérii fotografií je umiestnené tlačidlo „nahlásiť nevhodný obsah“, ktoré umožňuje
jednotlivým súťažiacim, rodičom, ako aj užívateľom nahlásiť usporiadateľovi nevhodný
obsah tu zverejnených fotografií (napr.: zobrazujúce dieťa, s ktorého účasťou v súťaži
nedal zákonný zástupca súhlas). Usporiadateľ sa zaväzuje nevhodnosť príspevku
obratom prešetriť a vykonať nápravu.

X.
1.

Určenie výhercu
Na určenie výhercu hlavnej a vedľajšej výhry je dôležitý počet bodov pripísaný na
súťažný účet školy účastníka súťaže a údaj o počte žiakov školy/škôlky. Na určenie
výhercu hlavnej a vedľajšej výhry:
v prvej kategórii je rozhodujúci počet bodov prepočítaný na jedného žiaka
a)
školy/škôlky,
v druhej kategórii je rozhodujúci celkový počet všetkých nazbieraných
b)
bodov.
Celkovo budú takto určení 9 výhercovia hlavných výhier a 100 výhercov vedľajších výhier
(vždy 25 škôl a 25 škôlok osobitne, v príslušnej kategórii). Pokiaľ by sa súťažiaci stal
výhercom v oboch kategóriách, je považovaný za výhercu výlučne v tej kategórii, v
ktorej sa umiestnil na lepšej pozícii. Keby nastala u daného účastníka zhoda v
umiestnení v rámci oboch kategórií (napr. by bol v prvej i druhej kategórii na výhernej
pozícii), potom sa stane výhercom len v prvej kategórii (teda v kategórii, kde sa určuje
výherca podľa prepočtu bodov na jedného žiaka školy/ škôlky), kým v druhej kategórii
(teda v kategórii, kde sa určuje výherca podľa absolútneho najvyššieho počtu bodov) sa
na jeho umiestnenie v takom prípade neprihliada. Jeden súťažiaci sa tak zásadne
môže stať výhercom len jedinej výhry. V prípade, že by sa viac súťažiacich umiestnilo
počtom svojich bodov na rovnakých miestach (v ktorejkoľvek kategórii), má pri určovaní
nároku na výhru prednosť ten z nich, ktorý uvedený počet bodov dosiahol skôr.

2.

Výhercami súťaže sa stávajú:
V prvej kategórii (resp. prepočte bodov na jedného žiaka) vyhrávajú:
a)

Prvá hlavná výhra pre školy / škôlky:
• 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy zo všetkých zúčastnených škôl,
vyhráva prvú hlavnú výhru určenú pre školy,
•

1 škôlka, ktoré za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka škôlky zo všetkých zúčastnených škôlok,

vyhráva prvú hlavnú výhru určenú pre škôlky.
b)

Druhá hlavná výhra pre školy:
• 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy, ako druhá v poradí zo všetkých
zúčastnených škôl, vyhráva druhú hlavnú výhru určenú pre školy.

c)

Tretí hlavná výhra pre školy / škôlky:
• 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy, ako tretia v poradí zo všetkých
zúčastnených škôl, tretí hlavnú výhru určenú pre školy,
•

d)

1 škôlka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka škôlky, ako druhá v poradí zo všetkých
zúčastnených škôlok, tretí hlavnú výhru určenú pre škôlky,

Vedľajšia výhra:
• 25 škôl, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy ako 4.- 28. v poradí zo všetkých
zúčastnených škôl, vyhráva vedľajšiu výhru;
• 25 škôlok, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov na jedného žiaka škôlky ako 3.- 27. v poradí zo všetkých
zúčastnených škôlok, vyhráva vedľajšiu výhru.

V druhej kategórii resp. podľa celkového počtu bodov vyhrávajú:
e)

Prvá hlavná výhra pre školy / škôlky:
• 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
absolútne najvyšší celkový počet bodov zo všetkých zúčastnených škôl, vyhráva
prvú hlavnú výhru určenú pre školy,
• 1 škôlka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
absolútne najvyšší celkový počet bodov zo všetkých zúčastnených škôlok,
vyhráva prvú hlavnú výhru určenú pre škôlky,

f)

Druhá hlavná výhra pre školy / škôlky
•

g)

V tejto kategórii nie je

Tretí hlavná výhra pre školy / škôlky:
• 1 škola, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší celkový počet bodov, ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených
škôl, vyhráva tretí hlavnú výhru určenú pre školy,
• 1 škôlka, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší celkový počet bodov, ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených
škôlok, vyhráva tretí hlavnú výhru určenú pre škôlky,

h)

Vedľajšia výhra:
• 25 škôl, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov ako 3.- 27. v poradí zo všetkých zúčastnených škôlok,
vyhráva vedľajšiu výhru;
• 25 škôlok, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte
najvyšší počet bodov ako 3.- 27. v poradí zo všetkých zúčastnených škôlok,

vyhráva vedľajšiu výhru.
3.

Výhercovia budú určení do 10. 1. 2017. Všetkých výhercov hlavnej a vedľajšej výhry
následne vyzve usporiadateľ za účelom oznámenia výhry a ujasnenia pokynov na
prevzatie výhry. Zároveň výhercovia hlavnej výhry budú vyzvaní k diskusii o použití hlavnej
výhry, a oznámeniu pravidiel pre čerpanie hlavnej výhry. Výhercovia hlavnej a vedľajšej
výhry budú vyhlásení a následne zverejnení na webových stránkach
www.domestospreskoly.sk, s čím účasťou v súťaži vyslovujú svoj súhlas.

4.

Každý účastník súťaže navyše súhlasí s tým, že ak bude výhercom hlavnej výhry v
súťaži, potom môže názov takého účastníka uvádzať objednávateľ bezplatne v spojení s
touto súťažou a firmou objednávateľa bez obmedzenia doby, územia, množstva užitia a
spôsobu užitia (šírenie). Takisto každý výherca hlavnej výhry bezplatne súhlasí s tým,
aby mohol usporiadateľ pre účely objednávateľa či objednávateľ samotný zhotoviť
obrazový záznam realizovaných výhier v priestoroch výhercu hlavnej výhry s tým, že
uvedené obrazové záznamy je objednávateľ oprávnený použiť v spojení s touto súťažou
a firmou objednávateľa bez obmedzenia doby, územia, množstva užitia a spôsobu užitia
(šírenie).

5.

V rámci súťaže sa rozdelí len ten počet výhier, ktorý je do súťaže vložený. Pokiaľ by bolo z
dôvodu rovnosti bodov na niektorom z výherných poradí viac výhercov a ani
rozraďovacie pravidlo uvedené v odst. 1 tohto článku by víťaza neurčilo, rozhodla by o
konečných výhercoch presnejšia odpoveď na dodatočnú otázku položenú usporiadateľom
(v ním určenom časovom limite).

6.

V súťaži je navyše možné získať „Bonus za včasnú registráciu“. Účastník súťaže,
ktorý sa zaregistroval do súťaže a vytvoril si tak svoj účet školy v dobe od 1. 6. 2016 do
1. 9. 2016 a následne po zahájení súťaže splnil 1 (prvú) súťažnú aktivitu, ktorá bude
zverejnená dňa 1. 10. 2016, získava „Bonus za včasnú registráciu“ (Bez ohľadu na to, či
ide o školu či škôlku).

XI.

Výhry

Hlavní výhry:
1.

Prvá hlavná výhra:
•
Každá z 2 víťazných škôl ktoré sa stali výhercami "prvej hlavnej výhry určenej pre
školy", získa nárok na plnenie, ktoré sa skladá z:

•

-

3 500 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, prípadne, ak má
zrenovované toalety, tak možno vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej
dohode s usporiadateľom a objednávateľom použiť peňažné prostriedky na
renováciu iných častí školy;

-

a ďalej produkty od partnerov súťaže špecifikovaných v čl. XI. ods. 4 týchto
pravidiel.

Každá z 2 víťazných škôlok ktoré sa stali výhercami "prvej hlavnej výhry určenej pre

škôlky", získa nárok na plnenie, ktoré sa skladá z:

2.

3 000 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, prípadne, a k má
renovované toalety, tak možno vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej
dohode s usporiadateľom a objednávateľom použiť peňažné prostriedky, na
renováciu iných častí škôlky.

-

a ďalej produkty od partnerov súťaže špecifikovaných v čl. XI. ods. 4 týchto
pravidiel.

Druhá hlavná výhra:
•

-

-

1 škola, ktoré sa stali výhercami "druhej hlavnej výhry určenej pre školy", získa nárok
na plnenie, ktoré sa skladá z:

3 000 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, prípadne, a k má renovované toalety,
tak možno vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s usporiadateľom a
objednávateľom použiť peňažné prostriedky, na renováciu iných častí škôlky.
- a ďalej produkty od partnerov súťaže špecifikovaných v čl. XI. ods. 4 týchto
pravidiel.
3.

Tretia hlavná výhra:
•

Každá z 2 škôl, ktoré sa stali výhercami "tretej hlavnej výhry určenej pre školy", získa
nárok na plnenie, ktoré sa skladá z:
- 3 000 EUR (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, prípadne, ak má renovované
toalety, tak možno vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a objednávateľom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí školy;

•

Každá z 2 škôlok, ktoré sa stali výhercami "tretej hlavnej výhry určenej pre škôlky",
získa nárok na plnenie, ktoré sa skladá z:
- 2.000EUR (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, prípadne, ak má renovované
toalety, tak možno vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a objednávateľom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí škôlky.

(ďalej spoločne len "hlavná výhra")
4.

-

Súčasťou prvej a druhej hlavnej výhry sú ďalej produkty od partnerov súťaže, resp. všetci
výhercovia prvej alebo druhej hlavnej výhry pre školy i škôlky dostanú nasledovné plnenia
od partnerov súťaže:
Produkty od partnera súťaže, a to od spoločnosti RAVAK a.s., resp. produkty zn. RAVAK v
hodnote až 2.000 EUR (bez DPH) podľa vlastného výberu výhercu. z ponúkaných možností
a podľa podmienok partnera. Produkty je možné vybrať z aktuálnej kompletnej ponuky
spoločnosti RAVAK a.s., popr. je možné sa dohodnúť aj na nesortimentnom plnení. Vybrané
produkty zn. RAVAK je možné prevziať v sídle spoločnosti RAVAK a.s. alebo v distribučných

centrách spoločnosti, a to vždy po predchádzajúcej vzájomnej, individuálnej dohode medzi
spoločnosťou RAVAK a.s., výhercom a usporiadateľom súťaže.
-

Produkty od partnera súťaže, a to od spoločnosti LASSELSBERGER, s.r.o., resp. produkty
zn. RAKO v hodnote až 2.000 EUR (bez DPH) podľa vlastného výberu výhercu. z
ponúkaných možností a podľa podmienok partnera. Výber obkladov je možný len zo
sortimentu značky RAKO OBJECT: keramické obklady značky RAKO je možné vyberať
iba na www.rako.sk alebo priamo na vzorkovni LASSELSBERGER, sro, Adelova 2549/1,
Plzeň, produkty je možné prevziať len v mieste určenom RAKO, dopravu produktov z
miesta určenia zabezpečuje na svoje náklady výherca. Zároveň je výhercom umožnené
dodanie vízualizácie priestoru s obkladmi RAKO. Cieľom spoločnosti LASSELSBERGER,
s.r.o. je po vzájomnej dohode s výhercom navrhnúť technicky aj esteticky vhodné obklady,
pripraviť vizualizáciu priestoru a plán kladenia pre realizáciu.

5.

Hlavné výhry nebudú vyplácané v hotovosti, ale spôsob ich čerpania bude určený v
zmluve, ktorú sa zaväzujú s usporiadateľom či objednávateľom uzatvoriť právnické
osoby vykonávajúce činnosť danej školy (školské právnické osoby alebo príspevkové
organizácie podľa osobitného právneho predpisu). Hlavné výhry môžu právnické osoby
vykonávajúce činnosť danej školy využiť výlučne na rozvoj tej školy/škôlky, ktorá sa stala
v tejto súťaži výhercom hlavnej výhry.

Vedľajšia výhra „Zásoba produktov značky Domestos“:
•
Každá z 50 víťazných škôl získa vedľajšiu výhru v podobe „Zásoba
produktov značky Domestos “ v hodnote 260 EUR, resp. 1 x poukaz na nákup
produktu Domestos v celkovej hodnote 260 EUR vo vybraných obchodoch TESCO
na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 týchto
pravidiel;
•

Každá z 50 víťazných škôlok získa vedľajšiu výhru v podobe „Zásoba
produktov značky Domestos“ v hodnote 260 EUR, resp. 1 x poukaz na nákup
produktu Domestos v celkovej hodnote 260 EUR vo vybraných obchodoch TESCO
na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 týchto
pravidiel;

Výhercovia vedľajších výhier budú určení do 10. 1. 2017. Všetkých výhercov vedľajších
výhier bude následne kontaktovať usporiadateľ so zámerom oznámenia výhry. Výhercovia
budú zverejnení na webových stránkach www.domestospreskoly.sk s čím účasťou v
súťaži vyslovujú svoj súhlas. Výhry budú zaslané prostredníctvom prevádzkovateľa
poštových služieb na adresu školy/škôlky, uvedenú v registračnom formulári. Vedľajšie
výhry nebudú vyplácané v hotovosti ani v inom náhradnom plnení.
Poukaz je nutné vyčerpať v období v období február 2017 - marec 2017 podľa príslušnej
špecifikácie uvedenej priamo na konkrétnom poukaze. Na poukaz nie je možné vracať
peniaze či ho vymeniť za peniaze. Ďalšie podmienky uplatnenia poukazu sú uvedené
priamo na jeho vyhotovení.
3.
•

Bonus za včasnú registráciu:
Každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky pre získanie Bonusu za včasnú
registráciu, získava dostane 100 ks omaľovánok, 100 ks pexesá a 1ks stolnej hry.

Výhercovia Bonusu za včasnú registráciu budú určení do 31. 7. 2016. Všetci výhercovia
Bonusu za včasnú registráciu budú následne kontaktovaní usporiadateľom so zámerom
oznámenia výhry. Výhercovia Bonusu za včasnú registráciu budú zverejnení na webových
stránkach www.domestospreskoly.sk. Bonus za včasnú registráciu bude zaslaný
prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu školy/škôlky, uvedenú v
registračnom formulári. Bonus za včasnú registráciu nemôže byť vyplatený v hotovosti
ani v inom náhradnom plnení.
4.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že podľa týchto pravidiel sa za
účastníka súťaže považuje vždy jedna určitá škola/škôlka, za ktorú však následne výhru
prevezme a vysporiada všetky zmluvné a zákonné povinnosti (ako aj povinnosti
vyplývajúce z týchto pravidiel) právnická osoba vykonávajúca činnosť tejto jednotlivej
školy/ škôlky

XII.

Podmienky odovzdania hlavných výhier

1.

Výherca hlavnej výhry pripraví podľa svojich potrieb a podľa svojho uváženia do 31. 3.
2017 úplný a celistvý plán renovácie toaliet a objednávku akýchkoľvek produktov od
partnerov súťaže, teda produkty zn. RAKO a zn. RAVAK, ktoré chce za výhru realizovať
(prípadne iných priestorov v prípade,
že toalety má už zrenovované) a tento plán
renovácie vrátane objednávky produktov v stanovenej lehote odovzdá usporiadateľovi
súťaže. V prípade, že v uvedenej lehote uvedený plán renovácie a objednávku
usporiadateľovi nedoručí stráca nárok na výhru a jeho výhra prepadá konateľovi súťaže
k ďalším marketingovým alebo charitatívnym účelom. Zároveň sa k následným zmenám
plánu renovácie či zmenám objednávok zaslaných výhercom usporiadateľovi po 31. 3.
2017 nebude už prihliadať.).
Primárne bude renovácia vykonaná partnerskou stavebnou firmou objednávateľa (ďalej
tiež ako „dodávateľ“). Pokiaľ to tak nebude, predloží výherca tiež návrh dodávateľov,
prípadne cenu dodávateľa. Využitie hlavnej výhry musí spĺňať kritérium dlhodobého
prínosu pre danú školu/škôlku a usporiadateľ s objednávateľom si vyhradzujú právo
konečného schválenia navrhnutej realizácie hlavnej výhry. Na konečnom rozhodnutí
o využití hlavnej výhry bude prítomný tiež zástupca objednávateľa súťaže, aby bolo
zaistené splnenie kritéria dlhodobého efektu pre využitie hlavnej výhry.
Výsledná čiastka realizácie nesmie presiahnuť sumu určenú pre jednotlivý typ výhry, teda
sumu 3 500 Eur (bez DPH), čiastku 3000 Eur(bez DPH) alebo čiastku 2000 EUR a ďalej
prípadne sumu 2000 EUR v podobe produktov zn. RAVAK a čiastku 2000 EUR
(bez
DPH) v podobe produktov zn. RAKO

2.

Hlavná výhra v podobe príspevku na rekonštrukciu bude výhercovi vyplácaná
usporiadateľom formou uhradenia odmeny dodávateľovi za uskutočnenie renovačných
služieb, hlavná výhra v podobe produktov partnera súťaže bude realizovaná odobraním
príslušných vy- braných produktov zn. RAKO a zn. RAVAK, s tým, že produkty zn.
RAVAK je možné pre- vziať len v sídle spoločnosti RAVAK a.s. alebo v jeho
distribučných centrách, a to vždy po predchádzajúcej vzájomnej dohode výhercu so
spoločnosťou RAVAK a.s. a usporiadateľom súťaže, produkty zn. RAKO je možné
odobrať len v mieste určenom spoločnosťou LASSELSBERGER a to po vzájomnej
dohode výhercu a usporiadateľa súťaže so spoločnosťou LASSELSBERGER, s.r.o.

Výhercovia sú tak povinní vyzdvihnúť predmetné produkty, ktoré sú predmetom výhry na
partnerom určenom mieste. Dopravu produktov z miesta určenia zabezpečuje na svoje
náklady výherca.
Výhercovia hlavných výhier sú povinní usporiadateľovi dodať riadne daňové doklady,
ktorými je vyfakturovaná cena tohto zariadenia alebo služieb, najneskôr do 31. 8. 2017.
Platba bude vykonaná usporiadateľom súťaže..
3.

Hlavná výhra musí byť plne využitá do 31. 8. 2017. To znamená, že predovšetkým
renovačné práce musia byť riadne zahájené do 31. 8. 2017 a faktúra za ne vystavená
musí mať zdaniteľné plnenie do 31. 8. 2017. Nevyužitá časť hlavnej výhry po 31. 8.
2017 prepadá v prospech objednávateľa a výherca ju už nemôže využiť.

4.

Usporiadateľ je oprávnený skontrolovať, či hlavná výhra bola skutočne použitá v súlade s
pravidlami súťaže; výherca hlavnej výhry je povinný poskytnúť mu súčinnosť. V prípade,
že hlavná výhra alebo jej časť nebude realizovaná v súlade s týmito pravidlami (pričom
konečné posúdenie náleží zásadne objednávateľovi súťaže), prepadá taká hlavná výhra
alebo jej časť objednávateľovi súťaže; tým nie je dotknutý nárok objednávateľa
i usporiadateľa domáhať sa náhrady ďalších prípadne vzniknutých škôd či nehmotných
ujem.

5.

Výherca hlavnej výhry súhlasí s tým a zaväzuje sa umiestniť jednu špeciálnu obkladačku
(odovzdanú mu pre tieto účely usporiadateľom súťaže) s logom Domestos projektu a
logom oboch partnerov akcie, teda zn. RAKO a zn. RAVAK v príslušnom renovovanom
priestore školy / škôlky, tak aby sa jednalo o dobre vnímateľné označenie (napr. viditeľné
po príchode do priestoru a umiestnené v úrovni očí).

XIII.

Osobné údaje a iné údaje o súťažiacich a ďalších osobách

1.

Účasťou v súťaži súhlasí účastník, ako aj ďalšie osoby (okrem „užívateľov“ internetu,
ktorých osobné údaje budú ihneď po skončení súťaže v súlade s týmito pravidlami
zlikvidované), ktoré na účely súťaže prípadne poskytnú svoj osobné alebo iné údaje
(ďalej len
„účastník“), so zaradením takto poskytnutých údajov (ďalej len „údaje“) do databázy
spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 670/17, 186 00
Praha – Karlín, Česká republika, IČ: 186 27 781 ako správcu (ďalej len „Spoločnosť“), a
s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa na účely realizácie súťaže a
odovzdania výhry a ďalej na marketingové účely Spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a
služieb, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných
aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú, respektíve do doby
žiadosti o likvidáciu údajov. Účastník berie na vedomie, že tam, kde sa jedná o osobné
údaje, má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie
údajov je dobrovoľné, že má právo bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti
požiadať o likvidáciu svojich údajov, že má právo prístupu k údajom a právo na opravu
týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, atď. V prípade
pochybnosti o dodržiavaní povinností Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety sa môže
obrátiť na Spoločnosť. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

2.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ poveril spracovaním
osobných údajov spoločnosť Garp Integrated s.r.o., so sídlom: Pobřežní 249/46, 186 00
Pra- ha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 27709540 ako spracovateľa.

3.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať a súhlasí s tým, že usporiadateľ a objednávateľ sú oprávnení bezplatne
uverejňovať názov školy/škôlky a mesto, ako aj zhotovovať a uverejňovať obrazové,
zvukové či zvukovo-obrazové záznamy školy/škôlky v oznamovacích prostriedkoch a
v propagačných materiáloch usporiadateľa a objednávateľa po dobu 5 rokov od
skončenia tejto súťaže. Zároveň oprávnený zástupca školy/škôlky vyjadruje účasťou v
súťaži súhlas s tým, že usporiadateľ a objednávateľ sú oprávnení bezplatne uverejňovať
meno, priezvisko oprávneného zástupcu školy/škôlky, ako aj zhotovovať a uverejňovať
obrazové, zvukové či zvukovo-obrazové záznamy oprávneného zástupcu školy/škôlky
v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa a
objednávateľa po dobu 5 rokov od skončenia tejto súťaže.

XIV.

Súťažné fotografie a licencie

1.

Súťažiaci môžu do súťaže zasielať len také fotografie (ďalej len „súťažné diela“), ktoré
sú ich vlastným výtvorom. Do súťaže budú zaradené len súťažné diela, ktoré svojím
obsahom či formou nie sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi či oprávnenými
záujmami usporiadateľa, objednávateľa a ďalších subjektov na organizovaní súťaže
zúčastnených. Usporiadateľ si preto predovšetkým vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže
súťažné diela obsahu- júce prvky pornografie, rasizmu, násilia, prvky ohrozujúce
mravnosť, diela nekalosúťažné, diela v rozpore s právami duševného vlastníctva, diela
propagujúce či inak znázorňujúce rôzne psychotropné a omamné látky, atď.
Usporiadateľ nie je akokoľvek povinný zdôvodňovať svoje rozhodnutie či odpovedať v
tejto súvislosti na otázky.

2.

Odoslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci bezplatne udeľuje spoločnosti
usporia- dateľa a objednávateľa nevýhradné licenčné oprávnenie na akékoľvek
p o užitie zaslaného súťažného diela, akýmikoľvek prostriedkami šírenia (ďalej len
„licencia“). Licenciu súťažiaci udeľuje v územne a množstevne (čo sa týka počtu použitia)
neobmedzenom rozsahu na dobu autorskoprávnej ochrany diela. Licenciu súťažiaci
udeľuje predovšetkým na použitie súťažného diela na účely tejto súťaže a ďalej na
reklamné a obchodné účely spoločnosti objednávateľa a jej výrobkov. Súťažiaci berie na
vedomie, že spoločnosť objednávateľa nie je povinná túto licenciu využiť, je oprávnená
toto právo udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretie osoby a je oprávnená
upraviť súťažné dielo akýmkoľvek spôsobom pre svoje potreby. Súťažiaci potvrdzuje, že
si je vedomý svojej plnej zodpovednosti voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím
súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v
spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich
autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Svojou
účasťou v súťaži súťažiaci predovšetkým potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže
zaslané je jedinečným výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti pôvodným
výtvorom, tj. nejde o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Takisto sa zaväzuje, že
použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva
tretích osôb, hlavne detí, tj. napr. práva osobnostné, práva majiteľov vecí či
ochranných známok atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela
do súťaže súťažiaci vysporiadal na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade,

že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, predovšetkým
autorské či osobnostné práva, berie na vedomie, že za takéto porušenie je plne
zodpovedný. Súťažiaci berie na vedomie, že je povinný spoločnosti objednávateľa a
spoločnosti usporiadateľa uhradiť akúkoľvek škodu, ujmu či iné náklady v prípade
porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu v takom
prípade zanikne právo na prevzatie príslušnej výhry a jeho výhra bez náhrady prepadne
usporiadateľovi.
3.

Zaslaním súťažného diela do súťaže podľa týchto pravidiel súťažiaci potvrdzuje a zaväzuje
sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či objednávateľa
preukázať:
a)
písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo vytvoril a/lebo že má neobmedzené
práva poskytovať ďalším osobám práva na jeho užitie v neobmedzenom rozsahu,
b)
písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb prípadne zachytených na
súťažnom diele, že súhlasia so zachytením svojej osoby na súťažnom diele, so
zaradením súťažného diela do tejto súťaže i so zverejnením súťažného diela v
neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel (hlavne v prípade osôb
mladších ako18 rokov súhlas ich zákonných zástupcov v uvedenom rozsahu).

XV.

Ostatné ustanovenia

1.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie
zasielaných dokladov o súťažnom nákupe či funkčnosť siete internet.

3.

Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený vykonať v prípade akéhokoľvek účastníka súťaže
kontrolu vložených súťažných účteniek a kontrolu plnenia súťažných aktivít. V prípade,
že pri takejto kontrole zistí akékoľvek nezrovnalosti, ktoré môžu mať vplyv na konečné
poradie účastníkov v súťaži, je oprávnený takého účastníka zo súťaže bez náhrady
vylúčiť.

4.

Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

5.

Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou; výhry nemôžu byť
poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou.
Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za dodaný tovar ani za kvalitu služieb uskutočnených
dodávateľom. Výhry v súťaži, ako aj bonus nie je možné reklamovať či vyplatiť v
peniazoch či náhradnom plnení. Všetky reklamácie je výherca povinný riešiť priamo s
dodávateľom výhier.

6.

Usporiadateľ je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
Usporiadateľ je oprávnený so súhlasom objednávateľa súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej
pravidlá. Uvedená zmena pravidiel sa môže týkať i bodového ohodnotenia dokladov o
uskutočnení súťažného nákupu. Ak dôjde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena
riadne zverejnená na stránkach www.domestospreskoly.sk.

7.

Výhry, ktoré výhercovia neuplatnia, nevyzdvihnú alebo ktoré sa nepodarí odovzdať, prideliť,

prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie marketingové či
charitatívne účely.
8.

Usporiadateľ ani objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim
prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním/užívaním výhier.

9.

Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že
bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo
konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, ak bolo toto konanie spôsobilé ovplyvniť
výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.
Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou zmazať všetky hlasy udelené príslušným
užívateľom, ak má dôvodné pochybnosti o spôsobe ich udelenia. Akékoľvek obchádzanie
hlasovacej mechaniky je dôvodom na vylúčenie zo súťaže, ako aj na odstránenie všetkých
takto získaných „likov“.

10.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, objednávateľa a
všetkých spolupracujúcich agentúr či spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej
blízka, výhra sa neodovzdá.

11.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel
súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné
vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

12.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
V prípade pochybností o dodržaní či splnení pravidiel súťaže leží povinnosť preukázať
rozhodné skutočnosti na účastníkovi.

14.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte
označenie a informácie o prípravku.

15. Úplné znenie týchto pravidiel súťaže je účastníkom k dispozícii na www.domestospreskoly.sk alebo na infolinke 0850 123 850

príloha č. 1 TESCO obchody

TESCO OBCHODY
HM Nitra
HM Dolny Kubin
HM Kosice Trolejbusova
HM Kezmarok
HM Banska Bystrica
HM Banovce nad Bebravou
HM Bra<slava Petrzalka
HM Lucenec
HM Trnava
HM Myjava I
HM Zilina
HM Filakovo
HM Prievidza
HM Spisska Nova Ves
HM Trencin
HM Hlohovec
HM Mar<n
HM Galanta
HM Presov
HM Velky Meder
HM Piestany
HM Dunajska Streda
HM Poprad
HM Ruzomberok
HM Michalovce
HM Presov Vukov
HM Bra<slava Zlate Piesky
HM Revuca
HM Nove Zamky
HM Liptovsky Mikulas
HM Levice
HM Malacky
HM Sala
HM Zvolen
HM Dubnica
HM Snina
HM Bra<slava Lamac
HM Detva
HM Topolcany
HM Rimavska Sobota
HM Pezinok
HM Devinska Nova Ves
HM Povazska Bystrica
HM Zilina Obvodova
HM Senica
HM Bardejov
HM Nove Mesto
HM Komarno Abacus
HM Vranov nad Toplou
HM Saratovska
HM Par<zanske
HM Podunajske Biskupice
HM Roznava
HM Senec
HM Humenne
HM Skalica
HM Ziar nad Hronom
HM Kosice
HM Brezno
HM Zlate Moravce
HM Puchov
HM Cadca
HM Trebisov

