
 

Štatút súťaže s názvom “Desiate narodeniny Artmama.sk” 

 
Organizátorom 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.  
 
Partnermi súťaže sú:  

● spoločnosť Softax s.r.o., Moyzesova 816/101-1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 
36015270, zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č. 3599/R 

● spoločnosť DIVINO, s.r.o.Jeséniova 4/E, 831 01Bratislava, IČO: 46492542, 
zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro vl.č. 78258/B  

 

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: 

1. Súťaž bude prebiehať od 8. marca 2017 do 26. marca 2017 na webe Artmama.sk. 

2. V súťaži vyžrebujeme spolu 10 výhercov. Do žrebovania bude zaradený každý 

registrovaný používateľ, ktorý počas trvania súťaže pridá na webe Artmama.sk aspoň 

jednu fotografiu s vlastnoručne vytvoreným dielom do ktorejkoľvek z kategórií na webe 

Artmama.sk. Do súťaže budú zaradené aj príspevky z kategórie Postupy, ktoré budú 

obsahovať vlastnoručne vyhotovené výrobky. 

3. Používateľ sa môže do súťaže zapojiť viacerými príspevkami. Ak príspevok bude 

obsahovať viacero fotografií toho istého výrobku, v súťaži bude príspevok figurovať ako 

jeden, nie ako viacero príspevkov. Duplicitné obrázky nebudú zaradené do žrebovania o 

ceny. 

4. Výhercov budeme žrebovať 27. marca 2017, mená výhercov (prezývky použité pri 

registrácii) uverejníme najneskôr 28. marca 2017 v komentároch pod výzvou na súťaž. 

5. Zoznam cien pre výhercov súťaže:  

● 3-krát Ručný akumulátorový vysávač  Sencor SVC 190B v hodnote 51,00 

€ 

● 3 knihy autorky Moniky Brýdovej: 

Hrátky s FIMO hmotou  v hodnote 9,50 € 

Kouzlení s FIMO hmotou v hodnote 9,50 € 

Šperky z FIMO hmoty v hodnote 9,50 € 

● 10 balíčkov vlasovej kozmetiky Gliss Kur v hodnote 17,00 € 

● 10 časopisov Art mama v hodnote 29,90 € 

 

1.-3. miesto:  

● Ručný akumulátorový vysávač  Sencor SVC 190B 

● Balíček vlasovej kozmetiky Gliss Kur 

● časopis Art mama 

4.-6. miesto:  

● Jedna z kníh o FIMO 



● Balíček vlasovej kozmetiky Gliss Kur 

● časopis Art mama 

7.-10. miesto:  

● Balíček vlasovej kozmetiky Gliss Kur 

● časopis Art mama 

 

6. Jeden výherca môže získať len jednu cenu. Výhry nie sú kumulovateľné. 

7. Ceny výhercom doručia organizátori a partneri súťaže. Víťazov budeme kontaktovať 

prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii na Artmama.sk. Na základne 

výzvy nám výherca pošle svoje meno, adresu a telefónne číslo . Údaje budú použité 

výhradne na doručenie výhry. 

8. V prípade, že výherca do 10 pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena prepadá 

inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu. 

9. 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 6. marca 2017          Jana Donovalová 

 

 


