ŠTATÚT SMS SÚŤAŽE PRE ŠKOLY
“POŠLI DOBRÚ SPRÁVU”
Slovenská nadácia pre UNICEF
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SMS SÚŤAŽ PRE ŠKOLY: POŠLI
DOBRÚ SPRÁVU“ (ďalej ako „súťaž“) na www.unicef.sk ako aj v príspevku s názvom súťaže na
stránke vyhlasovateľa súťaže (ďalej len „štatút“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

Slovenská nadácia pre UNICEF

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

Michalská 371/ 7, 811 01 Bratislava

Dátum narodenia / IČO:

52147908

Zapísaný v registri:

MV SR – Register mimovládnych
neziskových organizácií

Číslo zápisu v registri:

Osvedčenie: MV SR, č. 203/Na2002/1201

DIČ:

2120932880

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
Účelom súťaže je podpora verejnej zbierky “DARUJ DOBRÝ POCIT” v rámci programu
„ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2021/2022“ (ďalej len „ŠPD“) formou SMS výzvy. Do
súťaže budú zapojené školy, ktoré sa do súťaže prihlásia prostredníctvom registračného
formulára.
2. Zbierka „DARUJ DOBRÝ POCIT“ upozorňuje svojím účelom na naliehavosť ochrany
detí v humanitárnych krízach pred všetkými typmi ohrozenia ich života, zdravia a
dôstojnosti.
1.

Výnos zbierky bude použitý v zahraničí na podporu humanitárnych intervencií v rámci
medzinárodnej kampane UNICEF Humanitarian Action for Children 2021 v krajinách
Južný Sudán, Afganistan, Ukrajina a v krajinách Blízkeho východu – Irak, Jordánsko,
Libanon, Sýria.
3.

Predmetom súťaže je kreatívna podpora SMS zbierky zo strany škôl registrovaných do
súťaže, ktoré pomôžu motivovať potenciálnych darcov vo svojom okolí k zaslaniu
darcovských SMS-iek na podporu verejnej zbierky Daruj dobrý pocit.

4.

SMS výzva Slovenskej nadácie pre UNICEF vyzýva súťažiacich, aby sa do súťaže
zapojili nasledovným spôsobom:
a) Súťažiaca škola sa najneskôr v deň ukončenia súťaže ustanovenom v Článku III,
bod 1 zaregistrujú do súťaže na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfamYIQq6f7bsMvvJwMU0xnMaDhgc1nc
6e8lZSpN8U3GOM5Pw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
b) Súťažiaca škola si v rámci registrácie podľa Článku II bod 4a navrhne “text sms
(ďalej len ,,heslo”),” ktorý bude identifikačným znakom školy pri vyhodnotení
súťažiacich škôl.
c) Súťažiaca škola si vytvorí vlastnú kampaň, prostredníctvom ktorej bude v lehote
definovanej v Článku 3, bod 1 motivovat potenciálnych darcov a darkyne v
svojom okolí zaslaním SMS s heslom (viď Článok II, bod 4b) .
Súťažiaca škola vo svojej kampani upozorní potenciálnych darcov na hodnotu SMS,
ktorá je 3 EUR.
d) Reprezentant súťažiaceho (darca/darkyňa) odošle najneskôr v deň ukončenia
súťaže ustanovenom v Článku III, bod 1 aspoň jednu SMS v tvare skráteného
názvu súťažiaceho (ďalej len ,,heslo”) na číslo 844 v hodnote 3 eur.
III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 18. 10. 2021 od 00:00 hod do dňa 31. 12. 2021 do 23.59 hod.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá škola, ktorá vyplnila registračný formulár a spĺňa všetky
podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
2. V mene súťažiaceho sa do súťaže zapájajú fyzické osoby, ktoré odošlú SMS v tvare
ustanovenej skratky súťažiaceho
(heslo)
na číslo 844. (ďalej aj ako „reprezentant
súťažiaceho“).
3. Súťažiaceho v spojitosti s aktivitami súťaže zastupuje kontaktná osoba uvedená v súťažnom
registračnom formulári.
4. Do žrebovania o ceny sú zaradení súťažiaci v prípade, ak sa do súťaže zapojili v lehote
ustanovenej v Článku III. Štatútu.
5. Súťažiaci zastúpený kontaktnou osobou sa so zástupcom Slovenskej nadácie pre UNICEF
(Koordinátor pre školy) dohodne na skratke textu správy, s ktorou bude v rámci súťaže súťažiť.
6. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
7. Slovenská nadácia pre UNICEF bude zverejňovať priebežný stav súťaže na stránke:
https://www.unicef.sk/skoly/179-registracia-do-programu-skola-priatelska-k-detom-2021-2022/
k nasledovným termínom: 2.11., 22.11. a 6.12.2021
8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky
účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadny súťažiaci.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
1. miesto: Telesná výchova s tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou
2. miesto: Základy moderovania s Alenou Heribanovou
3. miesto: Knižná beseda na škole s autorom knihy Má pomoc v Afrike zmysel? Tomášom Horváthom
2. 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. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne

oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane
(napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur),
ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. OCENENIE A VYHLÁSENIE VÍŤAZOV
1. Vyhlásenie výhercov, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a
vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“), bude prebiehať 17. 1. 2022 v Bratislave.
2. Výhercom sa stávajú súťažiaci, ktorí v súťaži vyzbierali najviac finančných prostriedkov
prostredníctvom SMS s ich heslom.
Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výber výhercov vykonajú:
a) Filip Mroč a Mária Sliacka (Slovenská nadácia pre UNICEF)
b) Peter Hoblík a Ján Chovan (Slovenská nadácia pre UNICEF) – kontrola splnených podmienok.
3. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom telefónneho čísla a e-mailu, ktoré uviedli v
registračnom formulári do programu ŠPD o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia
vyhlásenia.
4. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca
nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá ďalšiemu
súťažiacemu v poradí, pričom sa zachová oceňovanie výhercov na základe proporcionality
odoslaných SMS. Ak ani ďalší súťažiaci nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu
odmietne alebo ďalší súťažiaci nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Každý súťažiaci (kontaktná osoba súťažiaceho alebo iná oprávnená osoba súťažiaceho)
poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne
identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako
výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe
ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu
(kontaktnej osoby výhercu alebo inej oprávnenej osoby výhercu), najmä vyhotoviť a zverejniť
podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a
priezvisko výhercu (kontaktnej osoby výhercu alebo inej oprávnenej osoby výhercu) primeraným
spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie
súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to
najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní
vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená
Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave dňa 12. 10. 2021

Vyhlasovateľ súťaže:

________________
Ing. Mária Sliacka
riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF

