
      

Štatút súťaže “Veľká jarná súťaž: Vyhrajte vysávač Electrolux a ďalších 15 cien” 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť nanicmama, s.r.o., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 44244436, 

zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.53457/B. 

Partnerom sútaže je spoločnosť DIVINO, s.r.o.Jeséniova 4/E, 831 01Bratislava, IČO: 46492542, zapísaná na Okr. 

súde Bratislava I, odd. Sro vl.č. 78258/B  

 

 

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: 

  

1. Súťaž prebieha od 28. marca do *15. apríla 2018 na webe Naničmama.sk. 

2. Do súťaže budú zaradení všetci registrovaní používatelia webu Naničmama.sk,  ktorí v čase trvania 

súťaže pridajú do kategórie Blogy aspoň jeden blog s fotografiou na tému jarné upratovanie.  

3. Mená piatich výhercov uverejníme *17. apríla 2018 v komentároch pod výzvou na súťaž. 

4. Ceny pre výhercov:  

1.  miesto: Vysávač Ergorapido® 2v1 od Electroluxu v hodnote 240 € 

2. - 6. miesto: Balíček starostlivosti o vlasy Gliss Kur a produkty značky Fa v hodnote 25 € 

7- 11. miesto: Hrnček a vankúš s potlačou podľa vlastného výberu od Empikfoto.sk v hodnote 24 € 

12. - 16. miesto: Sada na maľovanie pre deti Pelikán v hodnote 25 € 

5. Do súťaže budú zaradené všetky príspevky, ktoré splnia podmienky súťaže. Výhry nie sú 

kumulovateľné, jeden výherca získa jednu cenu. 

6.  Výhercov určíme žrebovaním.  

7. Do súťaže nebudú zaradené a zo stránky budú odstránené príspevky a  fotografie, ktoré porušujú 

dobré mravy, autorský zákon, prípadne iné zákony. 

8. Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu uvedenú pri registrácii 

na webe Naničmama.sk. Výhercov vyzveme aby nám prostredníctvom e-mailu odoslali údaje 

potrebné pre odovzdanie výhry - meno, priezvisko, adresa pre doručenie výhry, telefónne číslo.  

9. V prípade, že výherca do piatich pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena prepadá inému 

náhodne vyžrebovanému súťažiacemu. 

10. Súťaž prebieha na území Slovenska. Ceny doručujeme len na území Slovenskej republiky.  

10. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na potreby 

tejto súťaže (evidencia výhercov z dôvodu odovzdania výhry). 

 

 

 

V Bratislave, 27. marca 2018 Jana Donovalová 

 

*Aktualizované 9. apríla 2018 
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