
Štatút a pravidlá súťaže
„Pomáhajme školám i deťom rásť“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej „Pomáhajme školám i deťom 
rásť“ (ďalej len „súťaž“) v  Slovenskej republike. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý 
záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže byť  pozmenený  formou písomných 
dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba s písomným 
súhlasom spoločnosti Garp Cz s.r.o. a spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. 

I.  Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je Garp Cz s.r.o., so sídlom Praha 4, Na Zámecké 1518/9, 
PSČ 140 00, IČ: 26167395, DIČ: CZ26167395, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe pod sp. zn. C 76303 (ďalej len „usporiadateľ“).

II. Objednávateľ súťaže

Objednávateľom súťaže v  Slovenskej republike je spoločnosť UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom 
Thámova 18, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781 (ďalej len „objednávateľ“). 

III. Doba a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha v  termíne od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). 

2. Súťaž sa koná na území Českej republiky a Slovenskej republiky; tieto pravidlá upravujú len tú časť 
súťaže, ktorá sa koná v Slovenskej republike (ďalej len „miesto konania súťaže“).

IV. Súťažné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., predávané s  jej súhlasom 
v dobe a mieste konania súťaže pod obchodnou značkou Rama Classic, Rama Lahodná maslová príchuť, 
Rama linie, Rama MultiVita a Rama culinesse bez ohľadu na ich gramáž (ďalej len “výrobky Rama”).

V. Súťažiaci

1. Súťaž je určená všetkým materským školám a základným školám so sídlom na území Slovenskej 
republiky; výhradne sa stanovuje, že pre účely realizácie a vyhodnotenie tejto súťaže sa bude 
rozlišovať vždy osobitne mezi jednotlivými školami/škôlkami, aj keby jedna právnická osoba 
vykonávala činnosť viacerých škôl/škôlok podľa príslušného právneho predpisu (ďalej len „súťažiaci“, 
„účastník“  alebo „účastník súťaže“). Účastník súťaže sa zapojí do súťaže tým, že sa v dobe trvania 
súťaže zaregistruje na webových stránkach www.rastiemeschutou.sk; registrácia vyžaduje riadne a 
pravdivé vyplnenie registračného formulára – názov školy, ulice, mesto, PSČ, kontaktná osoba, e-mail, 
aktuálny počet detí (teda žiakov školy/škôlky) ku dňu registrácie. 

2. Účastníci súťaže nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s pravidlami súťaže 
nebudú do súťaže zaradení. Pokiaľ sa ukáže, že sa takýto účastník súťaže i napriek uvedeným 
podmienkam stal výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nemá 
nárok na výhru a  výhra nebude odovzdaná. Usporiadateľ súťaže je oprávnený si kedykoľvek 
v priebehu súťaže i kedykoľvek po jej skončení vyžiadať od účastníka súťaže doklady alebo 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, inak môže byť zo súťaže vyradený, a to i so spätným 
účinkom.
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3. Súťažiaci (teda príslušná škola alebo škôlka) je povinný informovať zákonných zástupcov všetkých detí 
(žiakov, študentov), ktoré se ich prostredníctvom a z  ich iniciatívy budú zúčastňovať na aktivitách 
spojených s touto súťažou, o pravidlách tejto súťaže, a zaistiť si súhlas týchto zákonných zástupcov so 
zapojením ich detí do uvedených aktivít (v prípade, že súhlas nebude udelený, je súťažiaci povinný 
takú skutočnosť rešpektovať). 

VI. Mechanika súťaže

1. Každému účastníkovi súťaže bude usporiadateľom vytvorený súťažný účet, a to na celú dobu trvania 
súťaže. V  prípade, že subjekt, ktorý sa chce stať účastníkom súťaže, zistí, že mu doteraz nebol 
vytvorený súťažný účet, môže o jeho vytvorenie kedykoľvek v  dobe trvania požiadať usporiadateľa 
súťaže; rovnakú žiadosť môže podať i akákoľvek tretia osoba. Registráciou účastníka súťaže na 
webových stránkach www.rastiemeschutou.sk je jeho súťažný účet zaktivovaný. Účastníka je 
oprávnený do súťaže registrovať iba jeho oprávnený zástupca (napr. riaditeľ príslušnej škôlky/školy) 
alebo ním výslovne poverená osoba. Účastník je pri registrácii povinný uviesť pravdivý údaj o 
aktuálnom počte detí, žiakov alebo študentov v škole/škôlke (ďalej len “počet žiakov školy”). Tento údaj 
nahlásený pri registrácii bude použitý pri konečnom určení výhercov po skončení súťaže. Usporiadateľ 
si vyhradzuje právo údaj o počte detí kedykoľvek overiť a vyžiadať si prípadne od súťažiaceho 
potrebné dokumenty pre tento účel; podľa výsledkov tohto šetrenia je usporiadateľ oprávnený údaj o 
počte žiakov školy upraviť, prípadne súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

2.  Ďalšou podmienkou účasti v súťaži je splnenie aspoň jednej súťažnej aktivity na tému „Zdravá výživa“ 
aspoň v jednej triede. Všetky súťažné aktivity podľa predchádzajúcej vety budú vypísané na webových 
stránkach www.rastiemeschutou.sk. Podklady pre realizáciu všetkých súťažných aktivít budú 
sprístupnené na uvedených webových stránkach. Vo výnimočných prípadoch môže tieto podklady 
jednotlivým súťažiacim zaslať usporiadateľ tiež na vyžiadanie. Splnenie súťažnej aktivity súťažiaci vždy 
doloží zaslaním fotografií usporiadateľovi súťaže, za to mu usporiadateľ pripíše na jeho účet 
zodpovedajúci počet bodov (bližšie o podmienkach kladených na tieto fotografie a spôsobe ich 
zasielania viď odst. 11 nižšie).

3. Na súťažný účet bude usporiadateľ účastníkom súťaže ďalej pripisovať body, ktoré môžu získať od 
spotrebiteľov, ktorí zakúpili výrobky Rama a rozhodli sa podporiť vybranú školu, všetko za podmienok 
ďalej stanovených. Body za nákup  výrobkov Rama môže získať tiež samotný súťažiaci svojím 
nákupom (srov. odst. 10 bod 10.1. nižšie). 

4. Spotrebitelia/súťažiaci po zakúpení výrobku značky Rama v dobe trvania súťaže (ďalej len “súťažný 
nákup”) majú možnosť zaslať kópiu alebo originál dokladu o súťažnom nákupe usporiadateľovi a uviesť 
školu, ktorej má usporiadateľ za súťažný nákup  pripísať body na súťažný účet. Spotrebitelia môžu 
podporovať účastníkov súťaže opakovane, ale vždy s dokladom o uskutočnení nového súťažného 
nákupu; to isté platí primerane pre nákup  výrobkov Rama súťažiacimi. Z dokladu o nákupe (účtenka/
faktúra) musí byť úplne zrejmé, že došlo k  realizácii súťažného nákupu; v opačnom prípade nebudú 
doklady o súťažnom nákupe do súťaže akceptované ani za ne pripísané body.

5. Body budou získavané na základe kľúča 1 bod za každý 1 výrobok Rama doložený na účtenke/faktúre. 
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť bodové ohodnotenie 
výrobkov Rama, a to paušálne alebo i len vo vzťahu k  jednotlivým predajným miestam, predajným 
reťazcom apod., a to po ľubovoľné časové obdobie. Ďalej môžu byť body získané plnením 
vzdelávacích aktivít vypísaných na webových stránkach www.rastiemeschutou.sk. 

6. Aktivity zmienené v  predchádzajúcom odstavci sú vytvorené pre 1. až 5. triedu základnej školy a 
všetky triedy materskej školy (aktivít sa však môžu zúčastňovať všetky triedy daného súťažiaceho). 
Aktivity pre základné školy a materské školy sa môžu líšiť. Za každú splnenú aktivitu (s výnimkou prvej 
aktivity, ktorej splnenie je podmienkou pre účasť v tejto súťaži) súťažiaci získa 50 bodov, a to za každú 
jednotlivú triedu, ktorá danú aktivitu riadne realizovala. Jedna trieda môže tú istú aktivitu opakovať iba 
raz (na neskoršie prípadné opakovania nebude z hľadiska tejto súťaže braný zreteľ). Splnenie aktivity 
dokladá súťažiaci pre každú triedu osobitne. 

7. Počet bodov získaný za plnenie aktivít môže u každého jednotlivého súťažiaceho činiť vo svojom 
celkovom súhrne maximálne 25 % z  celkového počtu bodov, ktoré súťažiaci obdržal za súťažné 
nákupy výrobkov Rama. Výsledné body získané za plnenie aktivít a body získané za súťažné nákupy 
výrobkov Rama sa sčítajú. (Príklad: Súťažiaci má dovedna 8 tried. V každej triede súťažiaci realizuje 3 
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súťažné aktivity; dohromady tak súťažiaci môže získať 1 200 bodov za tieto aktivity. Aby však súťažiaci 
získal tento plný počet bodov za aktivity, musel by v  danom prípade obdržať za súťažné nákupy 
výrobkov Rama aspoň 4 800 bodov; dohromady by potom súťažiaci získal 6 000 bodov. Pokiaľ by však 
súťažiaci za súťažné nákupy obdržal napríklad len 4 000 bodov, mohol by za splnenie súťažných 
aktivít získať maximálne 1 000 bodov; dohromady by potom súťažiaci získal v uvedenom prípade
5 000 bodov.)

8. 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 webových stránkach www.rastiemeschutou.sk.

9. Spôsob zasielania dokladov o súťažnom nákupe: 

1. Spotrebitelia môžu doklad o nákupe (účtenku/faktúru) zaslať/odovzdať jedným z nasledujúcich 3 
spôsobov:

– poštou na adresu: P. O. Box 2, Bratislava 32, 839 02 s heslom "Rastieme s chuťou". Na zadnú 
stranu dokladu o súťažnom nákupe je nutné napísať názov a sídlo školy, na ktorej súťažný účet 
majú byť body podľa počtu nakúpených výrobkov Rama z dokladu o súťažnom nákupe 
pripísané. Všetky zakúpené výrobky značky Rama je treba na účtenke/faktúre zvýrazniť 
zvýrazňovačom.

– elektronicky  vložením naskenovanej/vyfotenej účtenky na stránky www.rastiemeschutou.sk. 
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 Rama je treba na účtenke/faktúre zvýrazniť zvýrazňovačom. Pri vkladaní 
dokladu o súťažnom nákupe spotrebiteľ na stránkach vyberie zo zoznamu účastníkov súťaže 
školu, na ktorej súťažný účet majú byť body podľa počtu zakúpených výrobkov Rama z dokladu 
o súťažnom nákupe pripísané.

– osobne priniesť  doklad o súťažnom nákupe do školy, ktorej chce súťažiaci venovať body za 
nákup  výrobkov Rama. Na zadnej strane dokladu o súťažnom nákupe v  tomto prípade nemusí 
byť  napísaný názov a sídlo školy. Doklady o súťažnom nákupe môže takto doručiť výhradne 
dospelý spotrebiteľ. Školy 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).

2. Je možné zaslať originál alebo kópiu dokladu o súťažnom nákupe. Všetky doklady o súťažnom 
nákupe musia byť usporiadateľovi doručené najneskôr 7. 10. 2013 (vrátane). 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.

3. Účastníci súťaže – školy/škôlky, ktoré zbierajú doklady o súťažnom nákupe v zmysle bodu 9.1. 
(tretia odrážka) vyššie – môžu takto nazbierané doklady zasielať priebežne počas doby trvania 
súťaže na adresu: P. O. Box 2, Bratislava 32, 839 02, s heslom "Rastieme s chuťou". Zásielka 
musí na viditeľnom mieste obsahovať názov školy/škôlky a adresu, na ktorej súťažný účet budú 
body za výrobky Rama zo zaslaných dokladov o súťažnom nákupe pripisované. Posledné doklady 
o súťažnom nákupe, ktoré budú do súťaže zaradené, musia byť usporiadateľovi doručené 
najneskôr 7. 10. 2013 (vrátane). Školy môžu doklady o súťažnom nákupe získané od 
spotrebiteľov zasielať usporiadateľovi tiež elektronicky, a to spôsobom popísaným vyššie v bode 
9.1. (druhá odrážka).

10.Doklady o súťažnom nákupe platné v súťaži

1. Pre účely súťaže sú akceptovateľné nasledujúce typy dokladov o súťažnom nákupe: 
–  tlačená účtenka/faktúra z elektronickej pokladne s uvedenými názvami jednotlivých položiek,
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–  faktúra vystavená priamo na školu, ktorej majú byť body pripísané. (Do súťaže nebudú 
akceptované faktúry vystavené pre akékoľvek iné právnické osoby, resp. podnikajúce fyzické 
osoby.)

 
2. Doklady o súťažnom nákupe musia byť vystavené v  dobe trvania súťaže 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 IČ); každý doklad o súťažnom nákupe musí obsahovať 
tiež všetky ďalšie zákonom požadované náležitosti. Pokiaľ doklad o súťažnom nákupe 
neobsahuje názvy jednotlivých položiek, musí byť doložený spolu s  daným dokladom tiež 
predavačom ručne vyplnený doklad s  vypísaním názvov všetkých zakúpených súťažných 
výrobkov a pečiatkou danej predajne. 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: Školy, ktoré sa rozhodnú plniť 
súťažné aktivity zo zoznamu uverejneného na webových stránkach www.rastiemeschutou.sk, z tejto 
aktivity urobia aspoň tři fotografie tak, aby z nich bolo zreteľné, o akú aktivitu ide (to sa týka jednej 
povinnej aktivity, ktorej splnenie je podmienkou pre účasť v  tejto súťaži, i všetkých prípadných ďalej 
plnených aktivít dobrovoľných). V prípade, že aktivitu plnilo viac tried, doloží súťažiaci – škola/škôlka – 
minimálne 3 fotografie z každej triedy osobitne a uvedie vždy triedu, v ktorej sa aktivita uskutočnila, a 
názov aktivity, o ktorú ide. Fotografie musia byť v elektronickej forme vo formáte .jpg alebo .png. 
Maximálna veľkosť súboru musí byť 500 kB  Tieto fotografie doloží usporiadateľovi elektronicky 
prostredníctvom stránok www.rastiemeschutou.sk.

12.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 
obecne záväzných predpisov, napr. práva osôb  zobrazených na zaslaných fotografiách (tj. práva 
osobnostné), práva majiteľov vecí či ochranných známok atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so 
zaslaním fotografií si musí súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť s tým, že 
ich odoslaním potvrdzuje, 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 vydaná výhra, žiadať jej vrátenie; tým nie je dotknutá zodpovednosť súťažiaceho za náhradu 
škody usporiadateľovi alebo tretím osobám.

VII.Určenie výhercu

1. Pre určenie výhercu je dôležitý počet bodov pripísaný na súťažný účet účastníka súťaže a údaj o počte 
žiakov školy. Pre určenie výhercu v prvej kategórii je rozhodujúci počet bodov prepočítaný na jedného 
žiaka školy/škôlky. Pre určenie výhercu v  druhej kategórii je rozhodujúci celkový počet všetkých 
nazbieraných bodov. Celkovo budú takto určení 4 výhercovia. Pokiaľ by sa súťažiaci stal výhercom 
v oboch kategóriách, je považovaný za výhercu výhradne v tej kategórii, v ktorej sa umiestnil na lepšej 
pozícii. Ak by nastala u daného účastníka zhoda v umiestnení v  rámci oboch kategórií (napr. by bol 
v  prvej i druhej kategórii na treťom mieste), 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 na 
jeho umiestnenie 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 získal skôr.

2. Výhercami súťaže se stávajú: 

– v prvej kategórii 2 materské škôlky alebo školy, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na 
svojom súťažnom účte najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy/škôlky,
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– v druhej kategórii 2 materské škôlky alebo školy, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na 
svojom súťažnom účte absolútne najvyšší počet bodov.

3. Výhercovia budú určení do 18. októbra 2013. Všetci výhercovia budú následne kontaktovaní 
usporiadateľom k  diskusii o využití výhry. Výhercovia budú zverejnení na webových stránkach 
www.rastiemeschutou.sk. 

4. Každý účastník súťaže navyše súhlasí s  tým, že ak bude výhercom v  súťaži, potom môže názov 
takého účastníka uvádzať objednávateľ bezplatne v spojení s  touto súťažou a firmou objednávateľa 
bez obmedzenia doby, územia, množstva užitia a spôsobu užitia (šírenia). Takisto každý výherca 
bezplatne súhlasí s  tým, aby mohol byť usporiadateľom pre účely objednávateľa či objednávateľom 
samotným urobený obrazový záznam realizovaných výhier v priestoroch výhercu s  tým, že uvedené 
obrazové záznamy je objednávateľ  oprávnený použiť v spojení s touto súťažou a firmou objednávateľa 
bez obmedzenia doby, územia, množstva užitia a spôsobu užitia (šírenia).

5. V  rámci súťaže sa rozdelí iba ten počet výhier, ktorý je do súťaže určený. Pokiaľ by bolo z dôvodu 
rovnosti bodov na niektorom z výherných poradí viac výhercov, rozhodne o konečných výhercoch na 
tých výherných poradiach, kde by bol ešte nárok na výhru, skorší čas získania prvého bodu v súťaži, 
pokiaľ by ani toto kritérium nebolo dostačujúce, rozhodla by o konečných výhercoch presnejšia 
odpoveď na otázku položenú usporiadateľom počas ním určeného časového limitu.

VIII.Výhry

1. Každá zo  4 víťazných škôl/škôlok získa 6 000 EUR (bez DPH) na rozvoj školy (nákup  vybavenia 
dlhodobého charakteru, renovácia). 

2. Dohromady bude rozdaných 4 x 6 000 EUR (bez DPH) pre materské škôlky a školy. Každý súťažiaci 
môže v rámci súťaže získať iba 1 výhru.

3. Výhry nebudú vyplatené v hotovosti, ale spôsob  ich čerpania bude určený v zmluve, ktorú sa zaväzujú 
s  usporiadateľom či objednávateľom uzatvoriť právnické osoby vykonávajúce činnosť danej školy 
(školské právnické osoby alebo príspevkové organizácie podľa osobitného právneho predpisu). Výhry 
môžu právnické osoby vykonávajúce činnosť danej školy využiť výhradne na rozvoj tej školy, ktorá sa 
stala pre účely tejto súťaže výhercom. 

4. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že pre účely týchto pravidiel sa za účastníka 
súťaže považuje vždy jedna určitá škola/škôlka, za ktorú však následne výhru prevezme a vysporiada 
všetky zmluvné a zákonné povinnosti (ako aj povinnosti vyplývajúce z  týchto pravidiel) právnická 
osoba vykonávajúca činnosť tejto jednotlivej školy/škôlky.

IX. Podmienky pre odovzdanie výhier

1. Výherca pripraví podľa svojich potrieb  a podľa svojho uváženia do 4. 11. 2013 zoznam vybavenia 
alebo renovácií, ktoré chce za výhru realizovať. Predloží tiež návrh dodávateľov, prípadne ponukovú 
cenu dodávateľa. Využitie výhry musí spĺňať  kritérium dlhodobého prínosu pre danú školu a 
usporiadateľ s objednávateľom si vyhradzujú právo konečného schválenia navrhnutej realizácie výhry. 
Na konečnom rozhodnutí o využití výhry bude prítomný tiež zástupca objednávateľa súťaže, aby bolo 
zaistené splnenie kritéria dlhodobého efektu pre využitie výhry. Výsledná čiastka realizácie nesmie 
presiahnuť 6 000 EUR (bez DPH).

2. Výhra bude výhercovi vyplácaná usporiadateľom formou uhradenia predajnej ceny jednotlivých 
vybavení dlhodobého charakteru alebo s tým spojených služieb, ktoré bude víťazná škola po dohode 
s  objednávateľom súťaže požadovať. Výhercovia sú povinní usporiadateľovi dodať riadne daňové 
doklady, ktorými je vyfakturovaná cena tohto vybavenia alebo služieb, najneskôr do 28. februára 2014. 
Platba bude uskutočnená usporiadateľom súťaže.

3. Výherná čiastka musí byť plne využitá do 28. februára 2014. To znamená, že vybavenie alebo služby 
musia byť objednané a riadne dodané do 28. februára 2014 a faktúra za ne vystavená musí mať 
zdaniteľné plnenie do 28. februára 2014. Nevyužitá čiastka výhry po 28. februári 2014 prepadne v 
prospech objednávateľa a výherca ju už nemôže využiť. 
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4. Usporiadateľ je oprávnený skontrolovať, či výhra bola skutočne použitá v súlade s pravidlami súťaže; 
výherca je povinný mu za týmto účelom poskytnúť súčinnosť. V  prípade, že výhra alebo jej časť 
nebude realizovaná v  súlade s  týmito pravidlami (pričom konečné posúdenie náleží zásadne 
objednávateľovi súťaže), prepadá taká výhra alebo jej časť objednávateľovi súťaže; tým nie je dotknutý 
nárok objednávateľa i usporiadateľa domáhať sa náhrady ďalších prípadne vzniknutých škôd či 
nehmotnej ujmy.

X. Osobné údaje a iné údaje o súťažiacich a ďalších osobách

Účasťou v súťaži súhlasí účastník, ako aj ďalšie osoby, ktoré pre účely súťaže prípadne poskytnú svoje 
osobné alebo iné údaje (ďalej len „účastník“), so zaradením takto poskytnutých údajov (ďalej len 
„údaje“) do databázy spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom Thámova 18, 186 00 Praha 8, 
Česká republika, IČ: 186 27 781 ako správcu (ďalej len „Spoločnosť“), a s ich prípadným spracovaním 
prostredníctvom spracovateľa na účely realizácie súťaže a odovzdanie výhry a ďalej na marketingové 
účely Spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných 
akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom 
elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitú, respektíve do 
odvolania súhlasu. Účastník berie na vedomie, že tam, kde ide o osobné údaje, má práva podľa § 11 a 
21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. predovšetkým že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže 
bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k  údajom a právo na 
opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. 
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety sa môže 
obrátiť na Spoločnosť. Kontrolným orgánom je Úřad pro ochranu osobních údajů so sídlom Pplk. 
Sochora 27, Praha 7, 170 00.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasí s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá 
bezvýhradne dodržiavať.

2. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie zasielaných dokladov o 
súťažnom nákupe.

3. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

4. Výhry ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

5. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za dodaný tovar ani za kvalitu služieb  zakúpených výhercom 
z vyhranej čiastky.

6. Usporiadateľ je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je 
oprávnený so súhlasom objednávateľa súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Uvedená zmena 
pravidiel sa môže týkať i bodového ohodnotenia dokladov o uskutočnení súťažného nákupu. Ak dôjde 
k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne zverejnená na stránkach www.rastiemeschutou.sk.

7. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

8. Úplné znenie týchto pravidiel súťaže je účastníkom k dispozícii na www.rastiemeschutou.sk alebo na 
infolinke 0850 123 850.

V Prahe dňa 28. 2. 2013

0 …………………………0 0 0 0 …………………………
0 Usporiadateľ súťaže0 0 0 0 Objednávateľ súťaže
0 (za Garp Cz s.r.o.)0 0 0 0 (za UNILEVER ČR, spol. s r. o.)
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Dodatok č. 1 
k pravidlám súťaže „Pomáhajte školám i deťom zdravo rásť“

Zmyslom tohto dodatku č. 1 je záväzná úprava pravidiel súťaže „Pomáhajte 
školám i deťom zdravo rásť“.

V súlade s  čl. XI. odst. 6. pravidiel súťaže „Pomáhajte školám i deťom zdravo rásť“ (ďalej len 
„súťaž“ a „pravidlá súťaže“), usporiadateľ súťaže, spoločnosť Garp Cz s.r.o., so sídlom: Praha 7, 
U Studánky  250/3, PSČ  170 00, IČ: 261 67 395, so súhlasom objednávateľa, spoločnosti 
UNILEVER ČR, spol. s r.o., so sídlom Thámova 18, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, 
vyhlasuje doplnenie a zmenu pravidiel súťaže, a to takto:

I.

Do súčasného Čl. VI. pravidiel súťaže (Mechanika súťaže) odst. 9.2. sa dopĺňa na záver veta v 
tomto znení:

Do súťaže teda budú akceptované výhradne originály dokladov o súťažnom nákupe alebo kópie 
urobené v  súlade s  týmito pravidlami z  takých originálov; doklad dokumentujúci uskotočnenie 
toho istého súťažného nákupu môže byť pre účely súťaže použitý iba raz, bez ohľadu na to, 
koľko má vyhotovení; na duplikáty a opisy dokladov o súťažnom nákupe nebude braný zreteľ.

II.

Ostatné ustanovenia pravidiel súťaže zostávajú týmto dodatkom č. 1 nedotknuté.

Tento dodatok č. 1 k pravidlám súťaže nadobúda účinnosť okamihom svojho zverejnenia na 
internetových stránkach www.rastiemeschutou.sk. 

V Prahe dňa 15. 4. 2013
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