
       

Štatút súťaže Pridajte recept a vyhrajte 

 
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.  
Partneri súťaže: Divino, s.r.o, Jeséniova 4/E, Bratislava 831 01, IČO: 46492542, 
DIČ: 2820018751, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.78258/B;  
Seesame, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, DIČ: 2020311678, zapísaná v 
Obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, 
Vložka č. 12143/B 
 
 
Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: 
  

1. Súťaž prebieha od 20. septembra do 10. októbra 2017 na webe 
Naničmama.sk. 

 
2. Do súťaže budú zaradení všetci registrovaní používatelia webu 

Naničmama.sk,  ktorí v čase trvania súťaže pridajú do kategórie Recepty 
aspoň jeden recept, ktorý bude okrem ingrediencií a postupu obsahovať 
minimálne jednu vlastnú fotografiu pripraveného jedla.  

 
3. Mená desiatich výhercov uverejníme 13. októbra 2017 v komentároch pod 

výzvou na súťaž. 
 
4. Ceny pre výhercov:  

Každého z desiatich výhercov odmeníme tromi balíčkami:  
● Produkty Dr.Oetker v hodnote 10  € 
● Produkty vlasovej kozmetiky Gliss Kur v hodnote 17 € 
● 5 časopisov Torty od mamy v hodnote 9,59 € 
 
5. Do súťaže budú zaradené všetky recepty, ktoré splnia podmienky súťaže. 

Výhry nie sú kumulovateľné, jeden výherca získa jednu cenu. 
 

http://nanicmama.sme.sk/cestomama/zapojte-sa-do-letnej-sutaze-na-nanicmamask
http://www.nanicmama.sk/
http://nanicmama.sme.sk/cestomama/zapojte-sa-do-letnej-sutaze-na-nanicmamask
http://www.nanicmama.sk/


6.  Troch výhercov určí redakcia, traja budú vybraní žrebovaním, štyroch 
výhercov určí najvyšší počet označení Páči sa mi (tlačidlo Facebooku) pod 
receptom. V prípade, že budú mať recepty rovnaký počet označení Páči sa 
mi, redakcia výhercu vyžrebuje spomedzi receptov s rovnakými výsledkami.  

 
7. Do súťaže nebudú zaradené a zo stránky budú odstránené recepty 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 10 pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena 

prepadá inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu. 
 
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, 18. septembra 2017 Jana Donovalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


