
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 
Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ ale-
bo „Kaufland“) organizuje v období od 2. 3. 2023 do 26. 4. 2023 súťaž pod 
názvom „Ekobúk“ (ďalej len „súťaž“), ktorej cieľom je priblížiť deťom tému 
životného prostredia.

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

3. Súťaž je propagovaná listovou zásielkou a  mailom školám a  škôlkam, 
v reklamných novinách Kaufland, v masovokomunikačných prostriedkoch 
vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo pre-
vádzkuje usporiadateľ. 

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

4. Do súťaže je zapojená každá materská a základná škola1 prvého stupňa 
(t. j. 1. – 4. ročník). Súťaž prebieha formou hlasovania. 

5. V každom balíčku, ktorý získa zákazník za každý nákup v min. hodnote 
dvadsať (20) EUR v obchodných domoch Kaufland na Slovensku, sa na-
chádza päť (5) nálepiek a jedna (1) kartička s QR kódom. Prostredníctvom 
daného QR kódu môže zákazník odovzdať hlas konkrétnej škole alebo 
škôlke. Zákazník si môže mimo vernostnej akcie zakúpiť balíček obsahujú-
ci päť (5) nálepiek a jednu (1) kartičku s QR kódom, a to za cenu 0,50 EUR 
za 1 kus (balíček), no len počas trvania vernostnej akcie.

6. Hlasovanie prebieha od 2. 3. 2023 do 26. 4. 2023 (vrátane) (ďalej len 
„obdobie konania hlasovania“), a  to prostredníctvom webovej stránky 
www.ekobuk.sk (ďalej len „webová stránka“). Hlasovanie po tomto termí-
ne je neplatné.

7. Hlasujúci na webovej stránke v hornom menu nájde záložku SÚŤAŽ. Do 
okienka napíše názov mesta, v ktorom sa nachádza základná alebo ma-
terská škola, za ktorú chce hlasovať. Z ponúknutého zoznamu vyberie jej 
presný názov. Následne hlasujúci naskenuje QR kód (prípadne odpíše kód 
z kartičky) a takto jednoducho odovzdá hlas vybranej základnej alebo 
materskej škole. 

8. Počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať ľubovoľný po-
čet hlasov v závislosti od počtu QR kódov, ktoré má k dispozícii. Každý QR 
kód sa môže v rámci hlasovania použiť iba raz. 

9. Pri hlasovaní zohľadňujeme aj počet žiakov na danej základnej alebo ma-
terskej škole. Každý odovzdaný hlas bude teda prepočítaný podľa nasle-
dujúceho vzorca – počet získaných hlasov za základnú alebo materskú 
školu / počet žiakov základnej alebo materskej školy, vynásobené číslom 
1 000. Poradie škôl a škôlok bude určené na základe tohto prepočítaného 
počtu hlasov.

10. Hlasovať môže iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 
18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu). 

VÝSLEDKY HLASOVANIA 

11. Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke 
www.ekobuk.sk takto: 

 Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho 
stavu hlasovania. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najne-
skôr 20. 5. 2023 na oficiálnej webovej stránke súťaže www.ekobuk.sk. Pro-
ti výsledkom hlasovania sa nie je možné odvolať. 

12. Po ukončení hlasovania budú základným a materským školám s najvyš-
ším počtom hlasov odovzdané výhry v nasledujúcom poradí:

Základné školy umiestnené na prvých 15 miestach:
5x poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
5x interaktívna tabuľa s projektorom
5x 4 ks záhradných stolov s lavicami

Materské školy umiestnené na prvých 15 miestach:
5x poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
5x interaktívna tabuľa s projektorom
5x exteriérová tabuľa na popis kriedou

Všetky výhry budú základným a materským školám odovzdané prostred-
níctvom pošty alebo kuriérskej služby najneskôr do 30 dní od zverejnenia 
výsledkov. V prípade nemožnosti doručenia výhry, napr. jej neprevzatia 
výhercom v odbernej lehote či chybne uvedenej adresy, prepadá táto 
výhra bez možnosti náhrady usporiadateľovi.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady ani neplní žiadne od-
vodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v pro-
jekte/súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výherca nemôže právo na 
výhru previesť na tretiu osobu.

Daňovú povinnosť je výherca povinný vyrovnať si sám v rámci svojho da-
ňového priznania. Usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. 

ZMENA PODMIENOK SÚŤAŽE/UKONČENIE SÚŤAŽE

13. Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajú-
ceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukon-
čiť či prerušiť hlasovanie alebo jeho časti. Toto platí najmä, nie však výluč-
ne v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť riadny 
priebeh hlasovania alebo mu zabrániť, ako napr. výskyt počítačových 
vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré 
nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Zmeny podmienok účasti 
súťaže, resp. aktualizované úplné znenie podmienok súťaže (so zapraco-
vanými doplneniami) spoločnosť Kaufland zverejní rovnakým spôsobom 
ako pôvodný štatút súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

15. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie 
účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

16. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci 
volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kon-
taktný formulár na www.predajne.kaufland.sk.

V Bratislave 2. 3. 2023

ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL  
SÚŤAŽE (ŠTATÚT) „EKOBÚK“

1  Základná škola v zmysle ust. § 29 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


