Pravidlá súťaže pri príležitosti 75. narodenín UNICEF
„75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame darčeky my“
Článok I
Úvodné ustanovenia
Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „75 rokov UNICEFU – K Našim
narodeninám rozdávame darčeky my“, po splnení podmienok v nich ustanovených je možné sa stať
účastníkom vyššie uvedenej súťaže, a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži,
skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá“).
1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Slovenská nadácia pre UNICEF, Michalská 7, 811 01
Bratislava, s právnou formou Nadácia podľa osvedčenia MV SR, č. 203/Na-2002/1201, IČO
52147908 (ďalej len „Organizátor“).
2. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona
č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov. Propagačná súťaž pod názvom „75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame
darčeky my“ sa uskutoční v období od 22. 11. 2021 do 11. 12. 2021 (ďalej len „Súťaž“).
3. Súťaž bude ukončená 11.12.2021 o 23:59. Organizátor vyžrebuje 75 výhercov 13.12.2021.
Výhercov následne kontaktuje e-mailom/telefonicky do 3 pracovných dní.
4. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr deň pred začiatkom Súťaže dovŕšila vek 18 rokov,
spôsobilá na právne úkony, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len
„Účastník“). Organizátor je oprávnený overiť si údaje podľa predchádzajúcej vety na základe
dokladu Účastníka. Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec alebo externý spolupracovník
Organizátora, ich blízke osoby a rodinní príslušníci alebo členovia orgánov nadácie a ich rodinní
príslušníci.
Článok II.
Pravidlá Súťaže
Účastníkom súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia
týchto nižšie uvedených predpokladov:
1.
Do Súťaže budú automaticky zaradení všetci darcovia, ktorí v čase trvania Súťaže darovali
príspevok Slovenskej nadácii pre UNICEF v minimálnej výške 3 EUR prostredníctvom webstránky
www.unicef.sk. Každý samostatný príspevok počas tohto obdobia bude do súťaže zaradený osobitne.
2.
Do súťaže budú automaticky zaradení všetci pravidelní prispievatelia, tzv. Svetoví rodičia UNICEF,
ktorých príspevky boli prijaté v prospech Slovenskej nadácie pre UNICEF v čase trvania súťaže. Každý z
pravidelných prispievateľov UNICEF bude do súťaže zaradený jeden raz.
3.
Do súťaže budú zaradené výlučne príspevky zrealizované prostredníctvom stránky www.unicef.sk.
Do súťaže nebudú zaradené príspevky v prospech Slovenskej nadácie pre UNICEF realizované cez tretie
strany, cez darujme.sk, zlavomat.sk. Do súťaže tiež nebudú zaradené príspevky realizované
prostredníctvom SMS.
4.
Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť výhry.
Po skončení Súťaže bude vyžrebovaných 75 výhercov, z ktorých každý získa maximálne jednu
z cien v Súťaži.
Ceny v súťaži sú nasledovné:
- 5 x 2 vstupenky na premiéru filmu Šťastný nový rok 2, plánovaný dátum premiéry
26.12.2021 v Bratislave (v prípade preferencie výhercu náhrada za 2 lístky na uvedený
film v sieti kín Cinemax – miesto podľa výberu výhercu) + 5 x DVD Šťastný nový rok 1
- 5 x Poukaz na dentálnu hygienu v sieti stomatologických ambulancií Family Dental
Care v hodnote 69 EUR
- 2 x dizajnové tričko od značky Pískacie
- 3 x autorský šperk od značky Skvost Jewellery (
1 x napichovacie náušnice
1x brošňa
1 x náramok)
- 3 x dizajnový šperk od značky Katarína Žiak (1 x napichovacie náušnice, 1x náramok, 1
x
- 3 x darček od výrobcu Mellow:
1 ks Prikrývka StarBoy Small v hodnote 59,90 Eur
1 ks Podložka na hranie Orange Birds v hodnote 79,90 Eur

1 ks Vankúš Love is in the Bear Velvet Medium v hodnote 26,90 Eur
-

9 x Vianočný balíček veselých ponožiek Dedoles
1 x poukážka na 90-minútovú párovú masáž do Spa Klinik, Bratislava v hodnote 130
EUR
1 x poukážka v hodnote 200 EUR na procedúru podľa vlastného výberu do
INTERKLINIK, Bratislava
3 x balíček detských kníh od vydavateľstva Tatran
3 x balíček kozmetiky od dm drogerie
3 x DVD Pavla Barabáša: Dhaulágirí je môj Everest
2 x víkendový pobyt na 2 noci pre 2 osoby v Bratislave v Hoteli MaxInn
2 x balíček zdravých produktov značky Lunter
1 x balíček produktov značky sobi.eco (1x taška cez plece, 1x obal na ipad, 1x obal na
okuliare)
1 x Darčekové balenie bavlnených vreckoviek NOA (obsahuje 2 textilné vreckovky a 1
vreschovkár)
5 x balíček produktov PURE NUTS
20x balíček produktov NaturaMed a Herb-Pharma
5x balíček produktov a voucher do predajne CCC, hodnota balíčka
50 x balíček z vydavateľstva Bublina

5.
Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre v súťaži informovaní e-mailom/telefonicky poštou do 3
pracovných dní od vyhlásenia výsledkov.
6.
V prípade vzdania sa výhry alebo jej neprevzatia, organizátor vyžrebuje náhradného výhercu do 3
dní od vzdania sa/neprevzatia výhry.
7.
Výhry budú výhercom zaslané kuriérom na adresu bezprostredne po ukončení súťaže, na náklady
Slovenskej nadácie pre UNICEF, s výnimkou výhry od spoločnosti Alfabio – potravinové výrobky Lunter,
ktoré kvôli nutnosti špeciálneho chladenia zašle priamo sponzor.
8.
Výhry budú žrebované v poradí podľa rozpisu v článku V.
Článok III.
Práva a povinnosti Organizátora
1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu
a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej, má právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá tejto Súťaže,
vrátane doby jej platnosti, či Súťaž ukončiť v priebehu celého trvania Súťaže. Organizátor je
oprávnený použiť počas Súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu Účastníci získať špeciálne
výhody.
2. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu
prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.
3. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Účastníkom v súvislosti s realizáciou výhry.
4. V prípade, že má Organizátor dôvodné podozrenie, že výherca porušil niektorú z podmienok
Súťaže, je oprávnený výhercu vylúčiť a nahradiť ho novým výhercom.
Článok IV.
Osobné údaje
1. Prihlásením do Súťaže dáva Účastník dobrovoľný a bezodplatný súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov - titul, meno, priezvisko, vek, adresa, kontaktné telefónne číslo a e-mailová adresa
v databáze Organizátora pre účely realizácie Súťaže a odovzdania výhry výhercovi, ako aj na ďalšie
propagačné a marketingové účely a pre účely priameho marketingu Organizátora, vrátane ich
spracovania prostredníctvom tretích osôb a obchodných partnerov Organizátora, a to na základe
osobitného písomného poverenia alebo osobitnej zmluvy s Organizátorom. V prípade, že sa
Účastník Súťaže stane výhercom Súťaže, prihlásením do Súťaže dáva Účastník tiež výslovný súhlas
Organizátorovi na zverejnenie jeho osobných údajov výlučne len v rozsahu krstné meno a priezvisko
a neúplná adresa bydliska t.j. obec výhercu a to na facebookových stránkach a internetových
stránkach Organizátora (www.unicef.sk). Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou
formou na adresu sídla Organizátora podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je
účinné okamihom doručenia Organizátorovi. Následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich
osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata nároku na výhru a zakladá nárok
Organizátora domáhať sa vrátenia odovzdanej výhry a náhrady vzniknutej škody. Súhlas sa
vzťahuje aj na zvukové a obrazové záznamy. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo
vyššie uvedenom rozsahu je podmienkou pre vyhodnotenie tejto Súťaže a pre úspešné uplatnenie

nároku na výhru v tejto Súťaži.
2. Prihlásením do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže.
Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku
na výhru.
3. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím
výhry. Ak sa Organizátor Súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje
alebo informácie, Organizátor bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho
nárok na výhru tým zaniká.
Článok V.
Poradie žrebovanie výhier
Výhry budú žrebované v nasledovnom poradí:

Poradie

Sponzor

Výhra

1,2

Alfabio

Balíček produktov značky Lunter

3,4,5,6,7

CCC

Balíček CCC

8,9,10,11,12,13,14,15,16 Dedoles

Vianočný balíček veselých ponožiek

17,18,19

dm drogerie

Balíček drogérie

20,21,22,23,24

Family Dental Care

Poukazy na dentálnu hygienu

25-44

Herb-Pharma &
Naturamed

Balíček vitamínov

45, 46

Hotel Maxinn

Vikend v Bratislave

47,48,49,50,51

IN-OUT STUDIO

Lístky na premiéru filmu Štastný nový rok 2 + DVD
Šťastný nový rok 1

52

Interklinik

Poukážka v hodnote 200 EUR

53,54,55

K2 Studio

DVD Pavla Barabáša - Dhaulágirí je môj Everest

Katarína Žiak jewellery

1 x napichovacie náušnice Novohrad 2
1x náramok Novohrad - šnúrka
1 x náramok Novohrad ornament pás široký

59,60,61

Mellow

1 ks Prikrývka StarBoy Small v hodnote 59,90 Eur
1 ks Podložka na hranie Orange Birds v hodnote 79,90
Eur
1 ks Vankúš Love is in the Bear Velvet Medium v
hodnote 26,90 Eur

62

NOA + Pískacie

Darčekové balenie - 2 vtipné vreckovky + vreschovkár +
tričko Pískacie

63

Pískacie + sobi.eco

tričko Pískacie + balíček produktov značky sobi.eco

64,65,66,67,68

Pure Nuts

Balíček produktov PURE NUTS

69,70,71

Skvost Jewellery

1 x napichovacie náušnice
1x brošňa
1 x náramok

72

Spa klinik

Poukážka na 90-minútovú párovú masáž v hodnote 130
EUR

73,74,75

vydavateľstvo Tatran

Balíček detských kníh

56,57,58

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Účastníci nesú zodpovednosť za prípadné náklady alebo výdavky, ktoré im vznikli v dôsledku účasti
v Súťaži.
2. Tieto Pravidlá, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov Súťaže sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Výhry v Súťaži sú pevne stanovené a neprenosné a nie je možné ich vymeniť za iné plnenia alebo
peňažnú hotovosť. Za výhry nebudú poskytované žiadne alternatívy vo forme hotovosti alebo
kreditu. Všetky výhry v Súťaži podliehajú zmluvným podmienkam poskytovateľa príslušných služieb,
ktoré sú súčasťou výhry.
4. Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tieto Pravidlá
a všetky podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to vrátane práva ukončiť súťaž bez náhrady a to
s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto
odseku Organizátor súťaže zverejní verejnosti na webovej stránke www.unicef.sk.
5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i
nepeňažná výhra v hodnote nad 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je
predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v platnom znení.
6. Tieto Pravidlá sú prístupné na webovej stránke www.unicef.sk.

