
Pravidlá súťaže: Vyhraj hračky pre zvedavé deti 

Organizátor súťaže: 
Elementa s.r.o. , IČO:50352857,  A.Lutonského 716/11,031 01 Liptovský 
Mikuláš

Názov súťaže: 
Vyhraj hračky pre zvedavé deti

Miesto priebehu súťaže: 
Súťaž prebieha na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete 

( ďalej len "miesto konania súťaže").

Spracovateľ osobných údajov: 
Elementa s.r.o. , IČO:50352857,  A.Lutonského 716/11,031 01 Liptovský 
Mikuláš

Trvanie súťaže: 
Súťaž prebehne od 16.10.2017 do 14. 12. 2017 do 22:00

Cena v súťaži: 
Rôzne stavebnice a hračky zo stránky www.mlady-vedec.eu. Hračka, o ktorú 
sa bude súťažiť, bude vybraná a zverejnená vždy v pondelok.

Podmienky účasti v súťaži : 
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s 
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na 
sociálnej sieti (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže 
aktívny svoj       účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len 
"súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania 
siete uvedené na www.facebook.com/terms.php. Súťažiaci má po 
celú dobu súťaže aktívny účet .

 
Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťaza:  
Organizátor vloží na profile sociálnej siete https://
www.facebook.com/mladyvedec, príspevok s fotografiou a výzvou: 
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“Zaregistrujte sa do nášho darčekové poradcu (https://www.mlady-vedec.eu/
darcekovy-poradca) a napíšte do komentára prečo by ste chceli vyhrať túto 
hračku. Ozaj, sledujte nás, budeme súťažiť o ďalšie výhry, až do Vianoc.”

Súťažiaci musí teda:
- napísať komentár pod príspevok, kde je výzva uvedená
- zaregistrovať sa do darčekového poradcu na stránke https://www.mlady-

vedec.eu/darcekovy-poradca

Vylosovanie a kontaktovanie výhercu 
Výherca bude vylosovaný vždy v nedeľu o 22:00:00 prostredníctvom 
aplikácie woobox.com  a následne bude kontaktovaný prostredníctvom 
poskytnutej elektronickej adresy a požiadaný o dodatočné údaje, potrebné na 
odoslanie výhry.
 

Ďalšie dôležité podmienky 
Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá 
súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo 
úplne zrušiť. Ak nebude možné ani opakovane vylosovať výhercu, ktorý spĺňa 
podmienky súťaže, môže organizátor ukončiť súťaž bez ďalšieho losovania a 
udelenia výhry. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na 
odkaze Pravidlá súťaže, ktorý bude umiestnený v záložke Poznámky a tiež 
na stránke www.mlady-vedec.eu (v päte stránky).

 
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani 
alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať 
elektronickou poštou na adresu albert@mlady-vedec.eu počas trvania súťaže 
a tiež do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr 
nebudú brané do úvahy.

 Osoba nespĺňajúca podmienky účasti v súťaži alebo konajúca v rozpore s 
pravidlami, nebude do súťaže zaradená. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj 
napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na 
sieti    , nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, 
ktorého správanie či profil na sieti  vykazuje známky nekalého 
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alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty     ), alebo 
odporuje pravidlám sociálnej siete 

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s 
účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete   ).
 
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a osoby im 
blízke. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej 
nebude odovzdaná a organizátor uskutoční nové losovanie.

 
Táto súťaž nie je sponzorovaná, organizovaná alebo pridružená k 
elektronickej sociálnej sieti  . Účastník súťaže je uzrozumený s 
tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie elektronickej 
sociálnej sieti     . Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že  

nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.
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