
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút a pravidlá súťaže na www.unicare.sk  
 
 
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže prebiehajúcej na internetových stránkach 
www.unicare.sk (ďalej len „súťaž"). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne 
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. 
 
1. Usporiadateľ súťaže 
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť UniCare, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 
18, 811 04 Bratislava, IČO: 45 466 394, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka 64812/B (ďalej len „usporiadateľ"). 
 
2. Termín a miesto konania súťaže 
Súťaž prebieha od 1. 9. 2010 do vyčerpania zásob výhier v súťaži na internetových stránkach 
www.unicare.sk , najneskôr do 30.6.2011 (ďalej len „obdobie konania súťaže" a „miesto konania 
súťaže").  
 
3. Účastníci súťaže 
Účastníkom súťaže sa môže stať  každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky, alebo  s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník" 
alebo „súťažiaci"). Ak sa do súťaže zapojí účastník mladší ako 18 rokov, musí uviesť aj kontaktné 
údaje zákonného zástupcu a v prípade, že sa stane vyžrebovaným výhercom, výhru zaňho 
prevezme jeho zákonný zástupca. 
  
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa súťaže, ako aj osoby im blízke podľa § 116 
Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom 
uvedenej spoločnosti, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Takisto sa výhra neodovzdá 
v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného 
alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla 
danému účastníkovi k získaniu výhry.  
 
4. Princíp a podmienky súťaže, výhry 
Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v období konania súťaže riadne vyplní 
registračný/prihlasovací formulár na www.unicare.sk (ďalej len „súťažný formulár") a riadi sa 
pokynmi bodu 5. tohto Štatútu. 
   
Registrácia 
Pre riadnu registráciu do súťaže musí súťažiaci v rámci súťažného formulára vyplniť riadne 
nasledujúce údaje: údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-
mail a údaje o dieťati – meno a dátum jeho narodenia. Z ponuky si vyberie druh súťažnej aktivity 
a všetko odošle cez dané internetové stránky. Do súťaže nebudú zaradené najmä súťažné 
formuláre vyplnené mimo obdobia konania súťaže či súťažné formuláre neobsahujúce všetky 
údaje. Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá je uvedená vo vyplnenom súťažnom formulári. 
Usporiadateľ je oprávnený overiť identitu súťažiaceho pri odovzdávaní výhry  preukázaním sa 
osobným identifikačným dokladom. Odmietnutím overenia je súťažiaci vyradený zo súťaže a 
výhra mu nebude odovzdaná.  
 
5. Pravidlá jednotlivých hier súťaže  
Po vyplnení Súťažného formulára sa súťažiacemu aktivuje možnosť posielať súžažné návrhy. Po 
registrácii cez www.unicare.sk sa súťažiacemu navyše aktivije užívateľský účet, po prihlásení do 
užívateľského účtu súťažiaci má možnosť priebežne sledovať listinu výhercov a ďalšie informácie 
spojené s touto akciou.  
 
Pravidlá jednotlivých súťaží: 
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1. „VYMYSLI IM COOL MENÁ, ODMENA JE ZARUČENÁ" 
Súťažiaci má za úlohu poslať na unicare@unicare.sk svoj tip na mená našich 2 maskotov 
vyobrazených na internetových stránkách www.unicare.sk – Anjel a Anjelka. Každý tretí tip 
získava cenu (prvý voľný vstup do UniCare centra)  
 
+ bonus zaradenie každého zaslaného tipu do žrebovania o vecné ceny:   

1. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 300 € 
2. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 200 € 
3. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 100 € 
4. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote  50 € 
5. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote  50 € 

 

Súťažiaci, ktorého návrh bude vybratý navyše získava „narodeninovú party“ v  našom UniCare 
centre. 
 
 

2. NAHRÁVKA VLASTNEJ INTERPRETÁCIE NAŠEJ DETSKEJ HYMNY BOL RAZ DOM… 
Na podklady našej detskej hymny Bol raz dom… uverejnenej na www.unicare.sk alebo 
http://www.youtube.com/UniCareCenter  súťažiaci naspieva a nahrá vlastnú interpretáciu a 
pošle ju na unicare@unicare.sk, resp. priamo cez prihlašovací formulár na www.unicare.sk . 
Každý súťažiaci získava prvý vstup do UniCare centra a 20% zľavu na hudobný krúžok. 
 
+ bonus zaradenie každého zaslaného tipu do žrebovania o vecné ceny:  

1. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 300 € 
2. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 200 € 
3. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote 100 € 
4. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote  50 € 
5. Kurz v UniCare centre podľa vlastného výberu  v hodnote  50 € 

 
6. Ceny v súťaži a ich doručenie 
Do súťaže sú zaradené ceny špecifikované v predchádzajúcom bode 5 tohoto Štatútu. 
 
Po splnení uvedených podmienok si súťažiaci prostredníctvom svojho užívateľského účtu na 
www.unicare.sk vyberie kurz z aktuálnej ponuky. O priebehu a spracovaní objednávky bude 
súťažiaci informovaný mailom na uvedenú adresu v registračnom formulári. Ceny budú 
súťažiacim, ktorí splnili podmienky stanovené týmito pravidlami, odovzdané na slávnostnom  
podujatí pri príležitosti otvorenia nášho UniCare centra. V prípade, že vybraná výhra nebude už 
k dispozícii, vyhradzuje si Organizátor právo odovdzať iný darček.  
 
7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva  
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
Účasťou v súťaži súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov 
v rámci tejto súťaže (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti UniCare, s.r.o., so sídlom 
Štefanovičova 18, 811 03 Bratislva, IČO: 45 466 394, ako správcu (ďalej v tomto odseku len 
Spoločnosť), a s ich následným spracovaním prípadne prostredníctvom spracovateľa na 
marketingové účely Spoločnosti, t. j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií 
o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznamov  
prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne 
na obdobie 10 rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Účastník 
berie na vedomie, že má práva podľa Zák. č. 428/2002 Zb., t. j. najmä že poskytnutie údajov je 
dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese Spoločnosti 
odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, 

blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. Odvolanie tohto súhlasu pred ukon- 
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čením obdobia trvania súťaže má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. V  prípade 
pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa 
s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom 
Odborárske nám. 3, Bratislava.  
 

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 
12 zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne meno, priezvisko 
a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa 
v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vyhotovované a 
zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a 
to počas 5 rokov od ukončenia súťaže.  
 
8. Autorské práva a vyhlásenia účastníkov  
Účastník svojho diela (obrázka, slovného spojenia a pod.) (ďalej  len „Dielo") v rámci jednotlivej 
hry/súťaže poskytuje bezplatne Usporiadateľovi a Organizátorovi licenčné oprávnenie 
na akékoľvek použitie zaslaného diela, akýmikoľvek prostriedkami šírenia (ďalej len „licencia"). 
Licencia sa udeľuje v územne a množstvovo (čo sa počtu použitia týka) neobmedzenom rozsahu 
na obdobie autorsko-právnej ochrany diela. Licencia sa udeľuje najmä na použitie diela na účely 
tejto súťaže a ďalej na reklamné a obchodné účely Usporiadateľa a jeho výrobkov. Usporiadateľ 
nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť Dielo akýmkoľvek spôsobom pre svoje 
potreby. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v  súvislosti s poskytnutím 
Diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení 
s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, 
ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý účastník súťaže svojou 
účasťou najmä potvrdzuje, že Diela do súťaže zaslané sú jeho pôvodným výtvorom, t. j . nejde o 
zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako sa účastník súťaže zaväzuje, že použitím Diela 
podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t. j. napr. práva 
osobnostné, práva majiteľov vecí či ochranných známok atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace so 
zaslaním Diela do súťaže si musí účastník súťaže vybaviť na vlastné náklady a vlastnú 
zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej 
osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník 
súťaže je povinný Usporiadateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v  prípade porušenia licenčných 
podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry.  
Súťažiaci nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického zabezpečenia serveru, na 
ktorom súťaž prebieha, či narušovať alebo ohrozovať prevádzku tohto servera.  
 
9. Ďalšie ustanovenia 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či 
zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo výmeny výher bez udania dôvodov za 
výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou.  
Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výher súdnou cestou je vylúčené. V  prípade, že dôjde k 
zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto učinené písomne vo forme dodatku a 
zverejnené na internetových stránkach www.unicare.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva 
okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť  za 
akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s používaním výher. Výhercom nevzniká právo výhry 
reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa 
vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom 
súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, 
než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek  technické 
problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Účastník sa zaväzuje uvádzať 
v súťažnom formulári iba pravdivé údaje. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné 
problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie  o súťaži uverejnené.  
 

Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na www.unicare.sk . 
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