
Záväzné pravidlá fotosúťaže - 
MAMA a ja HĽADÁ Little MODEL

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel propagačného projektu „MAMA
a ja  HĽADÁ  Little  MODEL“  (ďalej  len  „fotosúťaž  alebo projekt“).  Tieto  pravidlá  sú
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá  fotosúťaže (ďalej  len „pravidlá“).
V skrátených  verziách  môžu  byť  tieto  pravidlá  uvedené  aj  na  informačných  materiáloch,
v inzerátoch, na webových stránkach a sociálnych médiách, pričom záväzné je vždy iba toto
úplné znenie pravidiel. 

1. Účel projektu
Účelom projektu je marketingová aktivita vydavateľstva ORBIS IN, s.r.o. a časopisu MAMA
a ja.

2. Organizátor projektu

Organizátorom projektu je spoločnosť  ORBIS IN, s.r.o., so sídlom: Ondavská 4, 821 08

Bratislava, IČO: 35 842 008 (ďalej len „organizátor“). 

3. Termín a miesto konania projektu
Projekt prebieha v termíne: 17.8.2019 – 31.09.2019 (ďalej len „čas konania projektu“) na
území Slovenskej Republiky (ďalej len „ miesto konania projektu“).

4. Účasť na projekte
Účastníkom fotosúťaže môže byť každá fyzická osoba – dieťa vo veku cca 6 až 8 rokov,
v aktuálnej  konfekčnej  veľkosti  oblečenia  122 -  128.  Podmienkou účasti  je  prihlásenie  sa
prostredníctvom mailu a zaslanie krátkeho predstavenia sa a preposlanie aktuálnej fotografie
celej postavy na mail súťaž@mamaaja.sk. 

Organizátor,  ako  aj  spoluorganizátor  fotosúťaže  spoločnosť  Kaufland  majú  právo  vylúčiť
z účasti  na  projekte  tie  osoby,  ktoré  nesplnia  alebo  porušia  pravidlá  fotosúťaže.  Daného
účastníka  potom nahradí  vybraný náhradník  a to  z účastníkov,  ktorí  sa  prihlásili  do  tohto
projektu.

5. Vznik nároku na cenu
Nárok na cenu vzniká dvom účastníkom projektu,  ktorí budú vybraní odborným garantom
projektu. Odborným garantom projektu, ktorý z vyžrebovaných účastníkov uskutoční výber
účastníkov fotosúťaže, t.j. finalistov projektu.

6. Ceny v rámci projektu
Hlavnou  cenou  v rámci  fotosúťaže  je:  Nafotenie  módneho  editoriálu  dvoch  účastníkov
(chlapec a dievča) pre časopis MAMA a ja.

Ďalšie ceny v rámci projektu sú: Výhry pre troch súťažiacich zapojených do projektu podľa
výsledkov hlasovania.

1. Poukážka na nákup kolekcie Hip&Hopps od Kauflandu v hodnote 300 €.
2. Poukážka na nákup kolekcie Hip&Hopps od Kauflandu v hodnote 200 €.
3. Poukážka na nákup kolekcie Hip&Hopps od Kauflandu v hodnote 100 €

7. Spôsob odovzdania cien



1. Hlavných dvoch výhercov projektu vyberá organizátor súťaže zo všetkých zúčastnených
súťažiacich.  Výhercov  projektu  organizátor  skontaktuje  za  účelom  stretnutia  spojeného  s
nafotením módneho editoriálu.
2. Ak sa organizátor projektu dozvie, že výherca na účely tejto akcie poskytol nepravdivé 

údaje alebo informácie, je oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu, pričom nárok na cenu 
týmto vylúčením  zaniká a organizátor má právo vybrať iného výhercu.

3. Všetci výhercovia budú uverejnení do 14 dní od ukončenia súťaže. 

8. Dane
Všetky ceny v rámci projektu podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov 
právneho poriadku SR a hodnota týchto cien je uvedená pred zdanením.

9. Osobitné podmienky projektu
1. Účasť na projekte nie je možné vymáhať právnou cestou ani nie je možné namiesto cien
požadovať náhradné finančné plnenie v hotovosti. 
2. Na cenu poskytovanú na základe tohto projektu nevzniká právny nárok, ani ju nie je možné
vymáhať právnou cestou v súlade s § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších právnych predpisov.

3. Účastníci sa na projekte zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom
rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, než aké
stanoví organizátor alebo spoluorganizátor. 

4. Organizátor a spoluorganizátor projektu si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo
upraviť  pravidlá  projektu  či  projekt  prerušiť,  odložiť  či  odvolať  a zrušiť  ho  bez  udania
dôvodov.

5. Účasťou na projekte prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať. 

6.  Účastník  projektu  súhlasí  so  spracovaním  osobných  údajov  v rozsahu  poskytnutých
organizátorovi projektu a to najmä meno, priezvisko, vek za účelom realizácie tohto projektu
alebo propagácie organizátora prípadne tretích osôb a v súlade so zásadami GDPR uvedenými
na  stránk  https://mamaaja.sk/spracovanie-osobnych-udajov.  Účastník  zároveň  súhlasí
s použitím osobných údajov, ktoré zadáva pri  hlasovaní v tohto projektu,  na marketingové
účely.

7. Účastník projektu, ktorému vznikne nárok na cenu, zapojením sa do výzvy zaslaním mailu
udeľuje súhlas na to, aby organizátor vyhotovil jeden alebo viac obrazových záznamov alebo
obrazovo –  zvukových záznamov,  či  už fotografických  alebo  videozáznamov,  na  ktorých
zachytí podobizeň účastníka projektu alebo jeho veci vlastnené alebo vytvorené účastníkom
projektu,  alebo ku ktorým má účastník osobný alebo citový vzťah,  a aby takto zhotovené
obrazové  záznamy  alebo  obrazovo-zvukové  záznamy  organizátor  použil  akýmkoľvek
spôsobom v súvislosti s týmto projektom, bez časového alebo miestneho obmedzenia, a to aj
opakovane,  najmä  aby  obrazové  záznamy  alebo  obrazovo-zvukové  záznamy  a to  i  každý
samostatne alebo v spojitosti s inými obrazovými alebo zvukovými záznamami alebo inými
dielami  zverejňoval  alebo  akokoľvek rozširoval,  a to  tak  v tlačenej  ako  aj  v elektronickej
podobe, a to výlučne v súvislosti s týmto projektom. 
Organizátor  je  oprávnený  obrazové  záznamy  alebo  obrazovo-zvukové  záznamy  alebo  ich
časti ľubovoľne technicky spracovávať, rozmnožovať, upravovať, dopĺňať alebo meniť. 

https://mamaaja.sk/spracovanie-osobnych-udajov


Vyššie  uvedený  súhlas  platí  aj  v prípade  použitia  obrazových  záznamov  alebo  obrazovo-
zvukových  záznamov  treťou  osobou  so  súhlasom  organizátora,  najmä  však  Partnermi
projektu.

8.  Ak  sa  vyskytnú  dôvodné  pochybnosti  ohľadom  splnenia  podmienok  účasti  na  tomto
projekte  alebo  vzniku  nároku  na  cenu  v rámci  tohto  projektu,  rozhoduje  v konkrétnych
prípadoch o účasti na tomto projekte alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platnosťou
zamestnanec organizátora na poste Marketingový riaditeľ vydavateľstva. Takéto rozhodnutia
Marketingového riaditeľa vydavateľstva  sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

9. Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na adrese organizátora akcie uvedenej v bode 2 týchto
pravidiel alebo na stránke: mamaaja.sk

V Bratislave: 1.8.2019


