Pravidlá súťaže

„DOMESTOS PRE ŠKOLY 2018“
Slovenská republika
Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Domestos pre školy 2018“ (ďalej len „pravidlá“) v
Slovenskej republike týmto spôsobom:
1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
1.1 Usporiadateľom súťaže „Domestos pre školy 2018“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť
UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha – Karlín, Česká
republika, IČ: 186 27 781, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod
sp. zn. C 2196 (ďalej len „usporiadateľ“).
2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
2.1 Organizátorom a technickým zaisťovateľom súťaže 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 „organizátor“).
2.2 Organizátor technicky zaisťuje celý priebeh súťaže a zároveň usporiadateľa zastupuje
v komunikácii so súťažiacimi a ďalšími zúčastnenými osobami. Kde je v týchto pravidlách
uvedené, že je ku konaniu súvisiacemu s priebehom súťaže a/alebo ku konaniu vo vzťahu
k iným účastníkom oprávnený usporiadateľ, platí, že je k takému konaniu na základe
splnomocnenia oprávnený aj organizátor.
3. NÁZOV, DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
3.1 Súťaž sa koná v termíne od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 vrátane (ďalej len „doba
konania súťaže“) s tým, že do súťaže je možné sa zaregistrovať a vkladať účtenky za nákup
už od 7. 6. 2018.
3.2 Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
4. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
4.1 Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky vyrábané či distribuované usporiadateľom, t. j.
spoločnosťou UNILEVER ČR, spol. s r.o., predávané pod obchodnou značkou „Domestos“
(bez ohľadu na objem balenia) (ďalej len „výrobky Domestos“).
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5. SÚŤAŽIACI
5.1 Súťaž je určená výhradne materským školám (ďalej len „škôlky“) a prvým stupňom
základných škôl (ďalej len „školy“) so sídlom na území Slovenskej republiky; výslovne sa
stanovuje, že pre realizáciu a vyhodnotenie tejto súťaže sa bude rozlišovať vždy zvlášť
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“).
5.2 Súťaže sa môžu zúčastniť aj školy a škôlky, ktoré sa zúčastnili predchádzajúcich súťaží
organizovaných usporiadateľom alebo organizátorom (a to aj v prípade, ak ide o výhercov
daných súťaží).
5.3 Súťažiaci, ktorý sa zúčastnil niektorej zo súťaží podľa čl. 5.2 a stal sa v takej súťaži
výhercom hlavnej výhry, berie na vedomie, že nie je oprávnený v tejto súťaži „Domestos
pre školy 2018“ vyhrať hlavnú výhru. Ak vznikne takému účastníkovi nárok na hlavnú výhru,
bude z časti súťaže o hlavnú výhru vyradený a spoločne s týmto vyradením mu nárok na
hlavnú výhru zaniká. Súťažiaci je povinný o účasti a výhre hlavnej výhry v súťaži podľa tohto
odstavca usporiadateľa a organizátora bezodkladne písomne alebo elektronicky e-mailom
informovať. Porušenie tejto povinnosti súťažiaceho predstavuje hrubé porušenie týchto
súťažných pravidiel.
6. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
6.1 Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že v období od 7. 6. 2018 do 31. 12. 2018 (ďalej
len „možnosť registrácie“) vyplní registračný formulár umiestnený na súťažných stránkach
www.domestospreskoly.sk (ďalej tiež ako „súťažné stránky”) a založí si tak svoj osobný
účet, resp. účet školy/škôlky, kde sú uvedené základné všeobecné údaje o škole/škôlke
(ďalej len „účet školy“ alebo „súťažný účet“). Účastníka je oprávnený do súťaže
zaregistrovať iba jeho oprávnený zástupca (napr. riaditeľ príslušnej školy/škôlky) alebo ním
výslovne poverená osoba.
(ďalej len „registrácia“)
6.2 Uskutočnením súťažnej registrácie je účet školy na webových stránkach
www.domestospreskoly.sk vytvorený, resp. je jej súťažný účet zaktivovaný.
6.3 V registračnom formulári súťažiaci uvedie nasledujúce údaje:
1) Názov súťažiaceho
2) Identifikačné číslo
3) Kontaktný e-mail
4) Počet žiakov školy/škôlky (celkový počet všetkých žiakov v celej škole/škôlke, napr. súčet
žiakov prvého i druhého stupňa danej školy (ďalej len „počet žiakov školy“))
(ďalej len „registračné údaje“)
6.4 Registráciou a vyplnením registračných údajov súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so
zaradením do súťaže a jej podmienkami a zároveň berie na vedomie a súhlasí, že
registračné údaje uvedené pri registrácii môžu byť usporiadateľom súťaže v priebehu
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súťaže náhodne kontrolované a zároveň budú použité pri konečnom určení výhercov po
skončení súťaže.
6.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo údaj o počte detí podľa čl. 6.3 d) kedykoľvek preveriť a
prípadne si na tento účel vyžiadať od súťažiaceho potrebné dokumenty; podľa výsledkov
tohto šetrenia je usporiadateľ oprávnený údaj o počte žiakov školy upraviť, príp.
súťažiaceho zo súťaže vylúčiť; a to v akejkoľvek fáze súťaže.
7. POVINNOSTI SÚŤAŽIACEHO
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 aktivít spojených s touto súťažou, o pravidlách tejto súťaže.
8. MECHANIKA SÚŤAŽE
8.1 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.
8.2 Princípom súťaže je zbieranie bodov jednotlivými účastníkmi prostredníctvom
nasledujúcich možností:
a) Plnenie súťažných aktivít:
Pre možnosť získania 500 bodov musí účastník súťaže splniť 4 povinné súťažné aktivity na
tému „Zlepšenie hygienických návykov detí“ (ďalej len „súťažná aktivita“). Bez splnenia
všetkých uvedených 4 povinných aktivít súťažiaci nezíska 500 bodov a jeho nárok sa nijak
nekráti, napr. súťažiaci nezíska 200 bodov za 2 splnené aktivity. So svojimi splnenými
aktivitami sa ale môže uchádzať o body od hlasujúcich, viď čl. 8.2 písm. c).
Všetky súťažné aktivity podľa predchádzajúceho odstavca budú usporiadateľom vypísané
na súťažných stránkach http://www.domestospreskoly.sk a to tak, že prvá aktivita bude
vypísaná dňa 1. 10. 2018. Termíny zverejnenia ďalších aktivit, teda 2. až 4. aktivity, budú
usporiadateľom súťaže upresnené do 1. 10. 2018 a zverejnené na súťažných stránkach.
Spoločne so súťažnou aktivitou budú vypísané aj všetky jej podmienky a zadanie. Podklady
na realizáciu všetkých súťažných aktivít budú sprístupnené na súťažných stránkach. Vo
výnimočných prípadoch môže tieto podklady usporiadateľ jednotlivým súťažiacim zaslať
tiež na vyžiadanie. Zároveň každá zaregistrovaná škola/škôlka získa od usporiadateľa súťaže
materiály, ktoré pomôžu škole/škôlke lepšie prezentovať svoju účasť v tejto súťaži (4 x
plagát a 4 x samolepky) – materiály budú zaslané príslušnej škole/škôlke obratom po
registrácii prostredníctvom prevádzkovateľa doručovacích služieb.
Splnenie súťažnej aktivity súťažiaci vždy doloží zaslaním, resp. nahraním fotografií (min. 1)
dokumentujúcich túto skutočnosť usporiadateľovi súťaže (bližšie o podmienkach kladených
na tieto fotografie a spôsobe ich zasielania viď čl. 11. a 16. nižšie).
Keď súťažiaci splní všetky 4 povinné súťažné aktivity, usporiadateľ mu v prípade splnenia
podmienok tejto súťaže pripíše na jeho súťažný účet 500 bodov (teda až po splnení
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poslednej štvrtej (4.) povinnej súťažnej aktivity je súťažiacemu pripísaných 500 bodov,
body nie je možné udeľovať postupne za plnenie jednotlivých aktivít či nárok akokoľvek
krátiť).
Povinné aktivity je nutné plniť v poradí podľa ich zverejnenia, teda v poradí 1. až 4., nie je
možné plniť ich v odlišnom poradí.
Splnenie jednotlivých súťažných aktivít nie je v dobe konania súťaže časovo obmedzené,
teda je možné ich plniť v ľubovoľnom čase v dobe konania súťaže, vždy však v stanovenom
poradí (s tým, že aktivity a ich podmienky sú na stránkach zverejňované usporiadateľom
postupne). Na aktivity splnené po skončení doby konania súťaže, teda po 31. 12. 2018,
nebude braný zreteľ.
b) Hlasovanie hlasujúcich:
Ďalšie body môžu účastníci získať na základe podpory rodičov, rodiny, priateľov, ako aj
známych jednotlivých žiakov škôl a škôlok, ale aj samotných škôl a škôlok. Za rodičov,
rodinu, priateľov, ako aj známych jednotlivých žiakov škôl a škôlok, ale aj samotných škôl a
škôlok, sa považuje užívateľ internetu (fyzická osoba spotrebiteľ) starší ako 18 rokov, ktorý
navštívi súťažné stránky www.domestospreskoly.sk a zaregistruje sa tu ako hlasujúci (ďalej
spoločne len „hlasujúci“). Registrácia na súťažných stránkach prebieha tak, že hlasujúci do
tu umiestneného registračného formulára pravdivo zadá:
-

-

svoju e–mailovú adresu,
zvolí, ktorú školu či škôlku chce v rámci tejto súťaže sledovať a podporovať (maximálne
je možné zvoliť dve inštitúcie, teda max. 2 školy či škôlky, či kombináciu),
potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže
a následne zvolí ikonu „odoslať“. Týmto okamihom je príslušný hlasujúci riadne
zaregistrovaný. Každý hlasujúci je oprávnený uskutočniť iba jednu registráciu na súťažných
stránkach.
Ako hlasujúci bude ďalej automaticky registrovaná osoba, ktorá zaregistruje súťažnú
účtenku v zmysle 8.2 c) týchto pravidiel ku konkrétnej škole. V takom prípade bude
považovaná za hlasujúceho registrovaného k takto zvolenej škole.
Zaregistrovanému hlasujúcemu bude po splnení príslušnej aktivity príslušnou
školou/škôlkou zaslaný informačný e-mail o splnení tejto súťažnej aktivity školou/škôlkou a
výzvou na hlasovanie v tejto súťaži. Hlasovanie prebehne tak, že hlasujúci otvorí zaslaný
odkaz o splnení príslušnej súťažnej aktivity, zaslaný príslušným informačným e-mailom.
Týmto otvorením odkazu je automaticky pripočítaný príslušnému súťažiacemu 1 bod.
Hlasujúci je za každú súťažnú aktivitu oprávnený hlasovať iba raz. V rámci celej súťaže teda
môže každý zaregistrovaný hlasujúci udeliť celkovo 4 hlasy ním vybranej škole/škôlke, vždy
však iba jeden hlas v rámci jednej splnenej súťažnej aktivity v jednej ním zvolenej
škole/škôlke. Hlasujúci nemôže udeliť hlas inej škole/škôlke, než ktorú zvolil v rámci svojej
registrácie. V prípade, že usporiadateľ súťaže zistí, že sa niektorý hlasujúci zaregistroval na
súťažných stránkach opakovane či inak podvádza pri udeľovaní hlasov, je oprávnený všetky
jeho registrácie zmazať, a to vrátane všetkých ním udelených hlasov.
c) Odmeny za nákup:
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Spotrebitelia majú možnosť podporiť jednotlivých súťažiacich alebo celú súťaž bez výberu
konkrétneho súťažiaceho (resp. Školy alebo škôlky) nákupom výrobkov Domestos.
Účastníkom súťaže bude usporiadateľ pripisovať body, ktoré môžu získať od spotrebiteľov,
ktorí v čase možnosti registrácie, teda v dobe od 7. 6. 2018 do 31. 12. 2018, zakúpili
výrobky Domestos a rozhodli sa podporiť vybranú školu/škôlku, všetko za podmienok ďalej
stanovených.
Medzi účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky súťažné aktivity, usporiadateľ ku dňu 31. 12.
2018 rozdelí body od spotrebiteľov, ktorí uskutočnili súťažný nákup a zaregistrovali súťažnú
účtenku (ako sú tieto pojmy definované ďalej), avšak pri registrácii nezvolili možnosť
„Pripísať konkrétnej škole“.
Body za kúpu výrobkov Domestos môže získať tiež samotný súťažiaci svojím nákupom (čl. 9
a 10. pravidiel).
Spotrebitelia/súťažiaci po zakúpení výrobku značky Domestos v dobe od 7. 6. 2018 do 31.
12. 2018 a mieste konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“) majú možnosť
usporiadateľovi zaslať prostredníctvom pošty kópiu alebo originál účtenky/faktúry
dokazujúcej uskutočnenie súťažného nákupu, prípadne túto účtenku/faktúru nahrať ako
sken na súťažné stránky bez akejkoľvek registrácie (ďalej len „súťažná účtenka“) a určiť, či
budú body pripísané konkrétnemu účastníkovi súťaže, alebo k súťaži celej. Spôsob
odoslania účtenky/faktúry je detailne upravený v čl. 9. a 10. 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 dokladom o uskutočnení
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 čase možnosti registrácie, teda v dobe od 7. 6. 2018 do 31. 12. 2018, 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 5 bodov 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 počas
ľubovoľného časového obdobia.
9. SPÔSOB ZASIELANIA DOKLADOV O SÚŤAŽNOM NÁKUPE:
9.1 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 heslom "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 dokladu o súťažnom nákupe pripísané. Všetky zakúpené
výrobky značky Domestos je treba na účtenke/faktúre zvýrazniť zvýrazňovačom.
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b) elektronicky vložením naskenovanej/vyfotenej účtenky do formulára
umiestneného na www.domestospreskoly.sk. V tomto formulári ďalej vyplní
miesto a dátum súťažného nákupu a počet produktov Domestos. Tento doklad o
súťažnom nákupe (môže ísť o naskenovaný 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 iba doklady o súťažnom nákupe s tlačenými názvami zakúpených
výrobkov. Všetky zakúpené výrobky značky Domestos je treba na účtenke/faktúre
zvýrazniť zvýrazňovačom. Pri vkladaní dokladu o súťažnom nákupe má spotrebiteľ
možnosť na stránkach vybrať 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 iba zletilý spotrebiteľ. Školy/škôlky zaistia na
vlastný náklad a zodpovednosť doručenie takýchto osobne donesených dokladov o
nákupe usporiadateľovi, a to jedným z vyššie uvedených spôsobov (tj. poštou alebo
elektronicky).
9.2 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 7. 6. 2018 a najneskôr 31. 12. 2018 (vrátane), na neskôr
doručené doklady o uskutočnení súťažného nákupu nebude braný zreteľ. 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.
9.3 Účastníci súťaže – školy/škôlky, ktoré zbierajú doklady o súťažnom nákupe v zmysle čl.
9.1 písmeno c) alebo získali doklad za nimi uskutočnený súťažný nákup – môžu takto
nazbierané doklady zasielať priebežne počas doby možnosti registrácie, teda v dobe od 7.
6. 2018 do 31. 12. 2018, na adresu: P. O. Box 21, 810 08 Bratislava, s heslom „Domestos
2018“. 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. 2018 (vrátane).
Školy/škôlky môžu doklady o súťažnom nákupe získané od spotrebiteľov, prípadne doklady
za nimi uskutočnený súťažný nákup zasielať usporiadateľovi takisto elektronicky, a to
spôsobom popísaným v tomto čl. 9. a čl. 10.
10. DOKLADY O SÚŤAŽNOM NÁKUPE PLATNÉ V SÚŤAŽI
10. 1 Pre ciele súťaže sú akceptovateľné nasledujúce typy dokladov o súťažnom nákupe:
a) tlačená účtenka z elektronickej pokladne s uvedenými názvami jednotlivých
položiek,
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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.).
10.2 Doklady o súťažnom nákupe musia byť vystavené predajcom elektronicky v dobe
možnosti registrácie, teda v dobe od 7. 6. 2018 do 31. 12. 2018, 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 IČO); každý doklad o
súťažnom nákupe musí obsahovať tiež všetky ďalšie zákonom požadované náležitosti.
Každý doklad o súťažnom nákupe môže byť v súťaži použitý iba 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.
11. SPÔSOB ZASIELANIA DOKLADOV O USKUTOČNENÍ SÚŤAŽNEJ AKTIVITY:
11.1 Školy/škôlky, ktoré sa rozhodnú plniť súťažné aktivity zo zoznamu uverejneného na
webových stránkach www.domestospreskoly.sk, z tejto aktivity obstarajú aspoň jednu
fotografiu tak, aby z nej bolo jasné, o akú súťažnú aktivitu ide, poradie súťažnej aktivity a
jej splnenie (to sa týka všetkých povinných aktivít, ktorých splnenie je podmienkou pre
účasť v tejto súťaži, i všetkých prípadných ďalej plnených aktivít dobrovoľných).
11.2 Fotografie musia byť v elektronickej forme vo formáte .jpg alebo .png. Maximálna
veľkosť súboru musí byť 500 kB. Tieto fotografie doloží súťažiaci usporiadateľovi
elektronicky prostredníctvom svojho účtu školy na stránkach www.domestospreskoly.sk.
11.3 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, že disponuje všetkými
potrebnými súhlasmi predovšetkým zákonných zástupcov detí, 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, musí súťažiaci získať na vlastné náklady a vlastnú
zodpovednosť s tým, že ich odoslaním stvrdzuje, 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.
11.4 Usporiadateľ súťaže upozorňuje, že na súťažných stránkach www.domestospreskoly.sk
je umožnené jednotlivým súťažiacim, zákonným zástupcom, ako aj rodičom nahlásiť
usporiadateľovi nedostatočný súhlas so zapojením svojho dieťaťa do súťažnej aktivity
(napr. účasť v súťaži či zobrazenie dieťaťa na súťažnej fotografii, s ktorého účasťou v súťaži
nedal zákonný zástupca súhlas). Usporiadateľ sa zaväzuje nevhodnosť príspevku obratom
prešetriť a zjednať nápravu.
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12. URČENIE VÝHERCU
12.1 Pre určenie výhercu hlavnej a vedľajšej výhry je dôležitý počet bodov pripísaný na
súťažný účet školy účastníka súťaže a údaj o počte žiakov školy/škôlky.
12.2 Táto súťaž má dve výherné kategórie:
v prvej kategórii je rozhodujúci počet bodov prepočítaný na jedného žiaka školy/škôlky,
v druhej kategórii je rozhodujúci celkový počet všetkých nazbieraných bodov.
12.3 Celkovo bude určených 9 výhercov hlavných výher a 100 výhercov vedľajších výher
(25 škôl a 25 škôlok v každej zo súťažných kategórií). Keby 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 iba 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 k jeho umiestneniu v
takom prípade neprihliada. Jeden súťažiaci sa tak zásadne môže stať výhercom iba jedinej
výhry. V prípade, že by sa viac súťažiacich umiestnilo počtom svojich bodov na rovnakých
miestach (nech už v ktorejkoľvek kategórii), má pri určovaní nároku na výhru prednosť ten
z nich, ktorý uvedený počet bodov dosiahol skôr.
13. VÝHERCOVIA SÚŤAŽE
13.1 V prvej kategórii (resp. prepočet 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, ktorá 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) Tretia 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, vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre školy,
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 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, vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre škôlky.
d) 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.
13.2 V druhej kategórii (resp. podľa celkového počtu bodov) vyhrávajú:
a) 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.
b) Druhá hlavná výhra pre školy/škôlky:

 v tejto kategórii sa výhry medzi súťažiacich nerozdeľujú
c) Tretia hlavná výhra pre školy/škôlky:
 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte najvyšší
celkový počet bodov ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených škôl, vyhráva
tretiu hlavnú výhru určenú pre školy,
 1 škôlka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte
najvyšší celkový počet bodov ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených škôlok,
vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre škôlky.
d) 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.
- PAGE 15-

13.3. Výhercovia budú určení do 10. 1. 2019. Všetci výhercovia hlavnej a vedľajšej výhry
budú následne kontaktovaní usporiadateľom s cieľom oznámenia výhry a ujasnenia
pokynov k prevzatiu výhry. Zároveň výhercovia hlavnej výhry budú vyzvaní k diskusii o
využití hlavnej výhry a oznámení 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.
13.4 V rámci súťaže sa rozdelí iba ten počet výher, ktorý je do súťaže vložený. Keby bolo
z dôvodu rovnosti bodov na niektorom z výherných poradí viac výhercov a ani rozraďovacie
pravidlo uvedené v tomto článku by víťaza neurčilo, rozhodla by o konečných výhercoch
presnejšia odpoveď na dodatočnú hernú otázku položenú usporiadateľom (v ním určenom
časovom limite).
14. VÝHRY
Hlavná výhra:
14.1 Prvá hlavná výhra:
Každá z 2 škôl, ktoré sa stali výhercami „prvej hlavnej výhry určenej pre školy“, získa nárok
na plnenie:

 3 500 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí školy;
Každá z 2 škôlok, ktoré sa stali výhercami „prvej hlavnej výhry určenej pre škôlky“, získa
nárok na plnenie:

 2 700 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí škôlky;
14.2 Druhá hlavná výhra:
Každá škola, ktorá sa stala výhercom „druhej hlavnej výhry určenej pre školy“, získa nárok
na plnenie:

 2 700 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí školy;
14.3 Tretia hlavná výhra:
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Každá z 2 škôl, ktoré sa stali výhercami „tretej hlavnej výhry určenej pre školy“, získa nárok
na plnenie:

 2 700 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a organizátorom 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:

 1 700 Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usporiadateľom a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí škôlky;
(ďalej a vyššie spoločne len „hlavná výhra“)
14.4 Hlavné výhry nebudú vyplácané v hotovosti, ale spôsob ich čerpania bude určený v
zmluve, ktorú sa zaväzujú s usporiadateľom či organizátorom uzatvoriť právnické osoby
vykonávajúce činnosť danej školy/škôlky (školské právnické osoby alebo príspevkové
organizácie podľa osobitného právneho predpisu). Hlavné výhry môžu právnické osoby
vykonávajúce činnosť danej školy/škôlky využiť výlučne na rozvoj tej školy/škôlky, ktorá sa
stala pre účely tejto súťaže výhercom hlavnej výhry.
14.5 Vedľajšia výhra „Zásoba produktov značky Domestos“
Výhercovia vedľajších výher budú určení do 10. 1. 2019. Všetci výhercovia vedľajších výher
budú následne kontaktovaní usporiadateľom s cieľom 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
vyplatené v hotovosti ani v inom náhradnom plnení.
14.6 Poukaz je nutné vyčerpať v období a za podmienok podľa príslušnej špecifikácie
uvedenej priamo na konkrétnom poukaze a v doprovodných pokynoch Domestos. Na
poukaz nie je možné vracať peniaze či ho vymeniť za peniaze. Ďalšie podmienky uplatnenia
poukazu sú uvedené priamo na jeho vyhotovení a v pokynoch Domestos.
(ďalej vyššie uvedené spoločne len „vedľajšia výhra“).
15. PODMIENKY PRE ODOVZDANIE HLAVNÝCH VÝHER
15.1 Výherca hlavnej výhry pripraví podľa svojich potrieb a podľa svojho uváženia do 31. 3.
2019 úplný a celistvý plán renovácie, ktorú chce za výhru realizovať (prípadne iných
priestorov v prípade, že toalety má už zrenovované) a tento plán renovácie v stanovenej
lehote odovzdá usporiadateľovi súťaže. V prípade, že v uvedenej lehote uvedený plán
renovácie usporiadateľovi nedoručí, stráca nárok na výhru a jeho výhra prepadne
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usporiadateľovi súťaže na ďalšie marketingové alebo charitatívne účely. Zároveň sa k
následným zmenám plánu renovácie zaslaným výhercom usporiadateľovi po 31. 3. 2019
nebude už prihliadať.
15.2 Primárne bude renovácia uskutočnená partnerskou stavebnou firmou usporiadateľa
(ďalej tiež ako „dodávateľ“). Ak 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 organizátorom si vyhradzujú právo
konečného schválenia navrhnutej realizácie hlavnej výhry. Pri konečnom rozhodnutí
o využití hlavnej výhry bude prítomný tiež zástupca usporiadateľa súťaže, aby bolo zaistené
splnenie kritéria dlhodobého efektu pre využitie hlavnej výhry. Výsledná čiastka realizácie
nesmie presiahnuť čiastku určenú na jednotlivý typ výhry, teda čiastku 3 500 Eur (bez
DPH), 2 700 Eur (bez DPH), 1 700 Eur (bez DPH).
15.3 Hlavná výhra v podobe príspevku na rekonštrukciu bude výhercovi vyplácaná
usporiadateľom formou uhradenia odmeny dodávateľovi za uskutočnenie renovačných
služieb.
15.4 Výhercovia hlavných výher sú povinní usporiadateľovi dodať riadne daňové doklady,
ktorými je vyfakturovaná cena tohto vybavenia alebo služieb, najneskôr do 31. 8. 2019.
Platba bude uskutočnená usporiadateľom súťaže.
15.5 Hlavná výhra musí byť plne využitá do 31. 8. 2019. To znamená, že predovšektým
renovačné práce musia byť riadne zahájené do 31. 8. 2019 a faktúra za ne vystavená musí
mať zdaniteľné plnenie do 31. 8. 2019. Nevyužitá časť hlavnej výhry po 31. 8. 2019
prepadá v prospech usporiadateľa a výherca ju už nemôže využiť.
15.6 Usporiadateľ je oprávnený skontrolovať, či hlavná výhra bola naozaj 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 usporiadateľovi súťaže), prepadá taká hlavná výhra
alebo jej časť usporiadateľovi súťaže; tým nie je dotknutý nárok organizátora a/alebo
usporiadateľa domáhať sa náhrady ďalších prípadne vzniknutých škôd či nehmotných
ujem.
15.7 Výherca hlavnej výhry súhlasí a zaväzuje sa umiestniť jednu špeciálnu obkladačku
(odovzdanú mu na tento účel usporiadateľom súťaže) s logom Domestos projektu
v príslušnom renovovanom priestore školy/škôlky tak, aby išlo o dobre vnímateľné
označenie (napr. viditeľné po príchode do priestoru a umiestnené v úrovni očí).
16. SÚŤAŽNÉ FOTOGRAFIE A LICENCIE
16.1 Súťažiaci môžu do súťaže zasielať iba také fotografie (ďalej len „súťažné diela“), ktoré
sú ich vlastným výtvorom. Do súťaže budú zaradené iba súťažné diela, ktoré svojím
obsahom či formou nie sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi či oprávnenými
záujmami usporiadateľa, organizátora a ďalších subjektov na organizovaní súťaže
zúčastnených. Usporiadateľ si preto predovšetkým vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže
súťažné diela obsahujúce 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.
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16.2 Odoslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci bezplatne udeľuje spoločnosti
usporiadateľa a organizátorovi nevýhradné licenčné oprávnenie k akémukoľvek použitiu
zaslaného súťažného diela, akýmikoľvek prostriedkami šírenia (ďalej len „licencia“).
Licenciu súťažiaci udeľuje v územne a množstevne (čo do počtu použití) neobmedzenom
rozsahu na dobu autorskoprávnej ochrany diela. Licenciu súťažiaci udeľuje predovšetkým
na použitie súťažného diela pre ciele tejto súťaže a ďalej na reklamné a obchodné účely
spoločnosti usporiadateľa a organizátora a ich výrobkov, s tým, že predovšetkým môžu byť
súťažné diela zverejnené na www.domestospreskoly.sk a v ďalších PR materiáloch
usporiadateľa a organizátora súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť
usporiadateľa a organizátora nie je povinná túto licenciu využiť, je oprávnená toto právo
previesť 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 jeho 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, predovšetkým 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
organizátora 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 v prospech usporiadateľa.
16.3 Zaslaním súťažného diela do súťaže podľa týchto pravidiel súťažiaci potvrdzuje a
zaväzuje sa kedykoľvek na základe žiadosti usporiadateľa preukázať:
a)písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo vytvoril a/alebo že má
neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na jeho použitie v
neobmedzenom rozsahu,
b)písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb prípadne zachytených v
súťažnom diele, že súhlasia so zachytením svojej osoby v súťažnom diele, so
zaradením súťažného diela do tejto súťaže aj so zverejnením súťažného diela v
neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel (predovšetkým v prípade
osôb mladších ako 18 rokov súhlas ich zákonných zástupcov v uvedenom rozsahu).
17. OSTATNÉ USTANOVENIA
17.1 Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto
pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
17.2 Hlasujúce a iné osoby zúčastňujúce sa (aj keď nepriamo) súťaže výslovne súhlasia
s pravidlami súťaže a zaväzujú sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
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17.3 Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.
17.4 Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou; výhry nemôžu byť
poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, organizátora 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, nemá nárok na výhru a usporiadateľ je oprávnený ju zo súťaže (aj po vyhlásení
výsledkov súťaže) vylúčiť.
17.6 Účastníci súťaže nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s
pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradení. Ak 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 mu nebude odovzdaná.
Usporiadateľ má zároveň právo takého účastníka zo súťaže bez ďalšieho vylúčiť.
17.7 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.
17.8 Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou zmazať všetky hlasy udelené
príslušným hlasujúcim, 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 „hlasov“.
17.9 Usporiadateľ súťaže je oprávnený si kedykoľvek v priebehu súťaže aj 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 výhradne
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.
17.10 Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený urobiť 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.
17.11 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie
zasielaných dokladov o súťažnom nákupe či funkčnosť siete internet.
17.12 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 výher.
17.13 Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim
prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním/užívaním výher.
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17.14 Výhry, ktoré výherca neuplatní, nevyzdvihne alebo ktoré sa nepodarí odovzdať,
prideliť, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie marketingové či
charitatívne účely.
17.15 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.
17.16 O námietkach a reklamáciách rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
V prípade pochybností o dodržaní či splnení pravidiel súťaže leží povinnosť dokázať
rozhodné skutočnosti na účastníkovi.
17.17 Úplné znenie týchto
www.domestospreskoly.sk.

pravidiel

súťaže

je

účastníkom

k dispozícii

na

17.18 Usporiadateľ je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaže. Usporiadateľ je oprávnený súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Uvedená
zmena pravidiel sa môže týkať aj bodového ohodnotenia dokladov o uskutočnení
súťažného nákupu. Ak dôjde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne zverejnená
na stránkach www.domestospreskoly.sk.
17.19 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá počas súťaže
či rozhodnúť o prerušení či úplnom zrušení súťaže.
17.20 V prípade zrušenia tejto súťaže nemajú súťažiaci nárok na náhradu vynaložených
nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto súťažou vznikli.
Obmedzenie zodpovednosti usporiadateľa a organizátora sa uplatní v maximálnom
rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
17.21 Účastník týmto berie na vedomie, že usporiadateľ ako správca osobných údajov
spracováva jeho osobné údaje predovšetkým s cieľom plnenia zmluvy (registrácia
účastníka v súťaži, vyhodnocovanie a výplata výher). Osobnými údajmi účastníka sa
rozumie predovšetkým jeho e-mailová adresa. Usporiadateľ poveril spracovaním
osobných údajov v rámci súťaže organizátora ako spracovateľa osobných údajov. Viac
informácií o zbere a spracovaní osobných údajov a o právach účastníka nájdete
v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na webových stránkach súťaže, viď
www.domestospreskoly.sk.
17.22 Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte
označenie a informácie o prípravku.
V Prahe dňa 1. 6. 2018
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