Pravidlá Súťaže pre materské školy
Najkrajšia knižnica
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len materské školy na území Slovenskej
republiky. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s
podmienkami súťaže. Usporiadateľ (Pro Solutions, s.r.o.) je oprávnený
uverejniť názvy a zaslané fotografie súťažiacich materských škôl ako aj
výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných
materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je
ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté
pre túto súťaž na vlastné marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý
účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré
vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j.
najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich
prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto
zákona.
2. Prevádzkovateľom súťaže je Pro Solutions, s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 11.3.2019 do 8.4.2019 na
www.vnimavedeti.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie fotografie knižnice v
triede materskej školy s krátkym popisom (názov materskej školy, názov
triedy, vek detí v triede) prostredníctvom e-mailu na adresu:
info@vnimavedeti.sk v termíne do 23.3.2019. Materskú školu do súťaže
môže zapojiť akákoľvek osoba, ktorá je v nej zamestnaná.
5. Zo všetkých zapojených materských škôl bude vyhlásená jedna materská
škola, ktorá získa vecné ceny – detské knihy. Výhercom súťaže je
materská škola, ktorá získa v období od 24.3. do 7.4. 2019 najviac
komentárov pod fotografiou svojej knižnice zverejnenej na facebooku
www.facebook.com/vnimavedeti.
6. Vyhlásenie víťaza bude prebiehať po ukončení súťaže dňa 8.4. 2019.
Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.vnimavedeti.sk
a na facebookovej stránke www.facebook.com/vnimavedeti.
7. Výherca bude upovedomený emailom odoslaným najneskôr do 2
pracovných dní od uverejnenia víťaznej materskej školy na facebooku
usporiadateľa, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
8. Cena je uverejnená na www.vnimavedeti.sk.
9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý
získal najviac komentárov v prípade, že má pochybnosti o získaní
komentárov alebo v prípade akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by

bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie
komentárov, získanie komentárov neobvyklým spôsobom,
automatizovaným systémom a pod.).
10. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec usporiadateľa, ani rodinný
príslušník zamestnancov.
11. Použité fotografie cien sú ilustračné.
12. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným
cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
13. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
14. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s usporiadateľom
osobne alebo kuriérom.
15. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
16. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry
počas prepravy poštou.
17. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem,
výhra prepadá v prospech materskej školy, ktorá získala druhý najväčší
počet komentárov pod fotografiou svojej knižnice.
18. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky
súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou
súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže
vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

