Pravidlá hlasovacej súťaže „Krajšie Slovensko“

1. Objednávateľ súťaže
1.1. Objednávateľom hlasovacej súťaže „Krajšie Slovensko“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Unilever
Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 5998/B (ďalej len „Objednávateľ“).

2. Usporiadateľ súťaže
2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AnimaGraf, s.r.o. so sídlom Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 718 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 19166/N (ďalej len „Usporiadateľ“).

3. Cieľ súťaže
3.1. Cieľom súťaže je poskytnúť finančné prostriedky na 3 projekty; 1 v oblasti západné Slovensko, 1 v oblasti
stredné Slovensko a 1 v oblasti východné Slovensko; ktoré získajú v súťaži najviac hlasov.
Oblasť západné Slovensko tvorí Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj.
Oblasť stredné Slovensko tvorí Banskobystrický a Žilinský kraj.
Oblasť východné Slovensko tvorí Košický a Prešovský kraj.
(ďalej len „Oblasť“)

4. Termín konania súťaže
4.1. Súťaž prebieha v období od 1. marca 2018, 00:00 hod. do 30. apríla 2018, 23:59 hod. (ďalej len „doba
konania súťaže“).

5. Účastníci súťaže
5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže v zmysle bodu 4.1 dovŕšila 18 rokov (ďalej len „účastník“).

6. Princíp a podmienky súťaže
6.1. Do hlasovania za projekty sa môžu účastníci zapojiť výlučne prostredníctvom internetovej stránky
www.krajsieslovensko.sk.
6.2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť zaslaním hlasu vybranému projektu, na základe vyplnenia čísla
projektu, za ktorý chce hlasovať a svojej emailovej adresy, prostredníctvom hlasovacieho formuláru na vyššie
uvedenej internetovej stránke. Účastník sa môže hlasovania zúčastniť len jedenkrát. Ak účastník odošle
prostredníctvom hlasovacieho formuláru viac hlasov, bude započítaný len 1 hlas a to ten, ktorý bude v systéme
zaregistrovaný ako prvý. Zvyšné hlasy nebudú do hlasovania započítané.

7. Výherca súťaže a odovzdanie výhry
7.1. Projekty s najvyšším počtom hlasov (1 v oblasti západné Slovensko, 1 v oblasti stredné Slovensko a 1
v oblasti východné Slovensko) (ďalej len „Výherca“) získajú od Usporiadateľa finančné prostriedky na realizáciu,
a to vo výške 1500 EUR každý.
7.2. V prípade rovnakého počtu hlasov v niektorej Oblasti rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného
hlasu v prospech víťazného projektu.

7.3. Finančné prostriedky budú Výhercom pridelené zaslaním na účet, ktorý je vedený pod Prihlasovateľom
projektu, po uzatvorení Zmluvy v zmysle „Všeobecných informácií k projektu“ s Usporiadateľom súťaže.
7.4. Prihlasovatelia projektov v zmysle bodu 7.1. budú informovaní písomne zo strany Usporiadateľa, a to
najneskôr do 15 kalendárnych dní od ukončenia hlasovania.
7.5. Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke www.krajsieslovensko.sk najneskôr 14. mája 2018.
7.6. Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 30. apríla
2018.
7.7. Ak niektorý Výherca nebude reagovať na oznámenie, neuzatvorí Zmluvu podľa bodu 7.3. súťažných
pravidiel, Výherca odmietne prijatie výhry, vzdá sa výhry, bude zo súťaže vylúčený alebo mu nebude priznaný
nárok na výhru v súlade s týmito pravidlami, Výherca stráca nárok na výhru. V takomto prípade výhra prepadá
v prospech Objednávateľa súťaže. Výherca nemá v takom prípade voči Objednávateľovi žiadny nárok na
akúkoľvek náhradu či kompenzáciu výhry.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky
odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v
súlade so súťažnými pravidlami. Vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou, je vylúčené.
8.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov
a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez
uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek
z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Výhercu v súlade so súťažnými pravidlami), najneskôr však ku
dňu odovzdania výhry.
8.3. Usporiadateľ je po dohode s Objednávateľom oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých hlasujúcich, ktorí:
a) hlasovali prostredníctvom viacerých emailových adries patriacich jednej fyzickej osobe;
b) hlasovali pomocou automatizovanej služby (podľa rozboru IP adresy, bloku IP adries, dátumu a času a
identifikácie prehliadača), počas krátkeho časového intervalu z jednej IP adresy alebo zhodného bloku IP adries;
c) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným
spôsobom prostredníctvom manipulácie;
d) poslali hlas z neidentifikovateľných IP adries alebo prostredníctvom IP adries anonymizačných služieb;
e) sa na hlasovaní zúčastnia pomocou výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým
profesionálnej výhernej služby.
8.3. Objednávateľ ani Usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom
v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Objednávateľa alebo Usporiadateľa je vylúčená.
8.4. Objednávateľ ani Usporiadateľ nezodpovedajú za prenos dát elektronickými prostriedkami.
8.5. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať si na ne v alternatívnej podobe.
8.6. Usporiadateľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom zmeniť súťažné pravidlá či technické alebo
organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena súťažných pravidiel účinná od okamihu
zverejnenia na webovej stránke www.krajsieslovensko.sk.
8.7. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Objednávateľa alebo Usporiadateľa,
ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Úplné znenie týchto súťažných pravidiel je prístupné verejnosti na www. krajsieslovensko.sk alebo na
vyžiadanie u Usporiadateľa alebo Objednávateľa súťaže.
V Nitre dňa 26.2.2018

