Všeobecné pravidlá súťaže
1. Organizátor a partneri súťaže
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Organizátorom súťaže s názvom „ČÍTANIE S KOZMIXOM“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť AGEMSOFT, a. s. so sídlom
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo:
2374/B (ďalej len „Organizátor“).
Partnerom Súťaže je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 3243/T (ďalej len „Partner“).
Miesto konania Súťaže: https://www.kozmix.sk/.
Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Účelom súťaže je popularizácia moderných vzdelávacích technológií.
Cieľom Súťaže je podpora digitálneho vzdelávacieho obsahu pre I. stupeň základných škôl, ktorý sa nachádza na
portáli https://www.kozmix.sk/.

2. Trvanie súťaže
2.1.

Doba trvania Súťaže je od 1. 2. 2019 o 00:00:01 hod/min/sek do 28. 6. 2019 23:59:59 hod/min/sek.

3. Účastníci súťaže
3.1.
3.2.
3.3.

Súťaž je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl (1. – 4. ročník) a ich učiteľov (ďalej len „Súťažiaci“), ktorí
súťažia o výhru určenú pre celú triedu, teda súťažia o kolektívnu výhru, nie o individuálnu výhru.
Každý Súťažiaci účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas so zapojením sa do Súťaže a súhlasí s týmito Pravidlami
Súťaže, v prípade neplnoletej osoby súhlas s účasťou v Súťaži vyjadruje jej zákonný zástupca.
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
a) vyhlasuje, že je občanom SR;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na
vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za
škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v
plnom rozsahu nahradiť.

4. Podmienky súťaže
4.1.

Základnými podmienkami pre každého Súťažiaceho sú:
a) byť žiakom na I. stupni základnej školy alebo učiteľom týchto žiakov, a zároveň
b) mať vytvorený účet na portáli https://www.kozmix.sk/, a zároveň
c) mať aktivačný kód licencie, ktorý umožňuje prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu na portáli
https://www.kozmix.sk/ vrátane sekcie „Príbehy s Kozmixom“. Tento aktivačný kód licencie možno získať
zakúpením tovaru s názvom „Balík Megakozmix“ na stránke https://shop.kozmix.sk/MEGAKOZMIX-d16.htm,
alebo použitím aktivačného kódu licencie, ktorý sa nachádza vo vnútri žiackej knižky s Kozmixom určenej pre
školský rok 2018/2019, o ktorú si mohla zdarma požiadať akákoľvek škola na Slovensku pre svojich žiakov na
I. stupni, a zároveň
d) prečítať si Kozmixove príbehy s poradovými číslami 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (spolu 9 príbehov) a správne
vyplniť tri úlohy prislúchajúce ku každému príbehu zvlášť, pričom príbeh s poradovým číslom 15 bude
zverejnený k 1. 2. 2019, príbeh s poradovým číslom 16 bude zverejnený k 1. 3. 2019, príbeh s poradovým číslom
17 bude zverejnený k 1. 4. 2019, príbeh s poradovým číslom 18 bude zverejnený k 1. 5. 2019 a príbeh
s poradovým číslom 19 bude zverejnený k 1. 6. 2019. Každý Súťažiaci môže vyplniť úlohy k jednotlivým
príbehom v ľubovoľnom poradí, avšak najneskôr do 16. 6. 2019 23:59:59 hod/min/sek.

5. Vyhodnotenie súťaže
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Každý Súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže uvedené v článku 4. týchto Pravidiel, bude zaradený do náhodného
žrebovania o výhru, ktorá je uvedená v článku 6. týchto Pravidiel.
Náhodné žrebovanie prebehne v termíne od 17. 6. 2019 do 21. 6. 2019. Meno výhercu bude zverejnené v zmysle
článku 7. týchto Pravidiel, a to najneskôr v deň ukončenia súťaže.
Výhra je určená pre triedu výhercu, ide o kolektívnu výhru, pričom nezáleží na tom, či výhercom je žiak alebo učiteľ
I. stupňa základnej školy.
Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť výsledky Súťaže na portáli https://www.kozmix.sk/.

6. Výhra
6.1.
6.2.
6.3.

Výhrou je tzv. „Knižnica plná kníh“, čo predstavuje 133 knižných titulov venovaných partnerom Súťaže.
Výhra je určená pre triedu výhercu, ide o kolektívnu výhru.
Výhra bude výhercovi odovzdaná v termíne od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 na základe Preberacieho protokolu,
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v prípade, že výhercom bude žiak, výhru za neho preberá jeho učiteľ.
7. Oznámenie výhry
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo
poštou. Meno výhercu Súťaže bude zverejnené najneskôr 21. 6. 2019 na stránke www.kozmix.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedenú výhru boli splnené,
alebo nie.
Organizátor si vyhradzuje právo konečný výber titulov zmeniť v závislosti od dostupnosti kníh. Počet kníh zostáva
nemenný.
Organizátor sa spolu s Partnerom zaväzujú v stanovenom termíne odovzdať a nainštalovať výhru vo výhernej triede.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa
Pravidiel Súťaže, získava výhru ďalší vyžrebovaný výherca v zmysle Pravidiel Súťaže.

8. Osobné údaje
8.1.

8.2.

Každý Súťažiaci svojim registrovaním do Súťaže na portáli https://www.kozmix.sk/ udeľuje Organizátorovi súhlas
k tomu, že jeho meno a priezvisko, názov a sídlo školy, ktorej je žiakom alebo učiteľom, môžu byť použité v pozitívnej
marketingovej komunikácii Organizátora, minimálne na portáli https://www.kozmix.sk/ v elektronickej a poštovej
komunikácii, v printových, internetových, rozhlasových a televíznych médiách. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu
3 roky a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou zaslaný na adresu Organizátora, v prípade neplnoletej
osoby musí odvolanie súhlasu vykonať jej zákonný zástupca.
Každý Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s Pravidlami o ochrane osobných údajov uvedenými na portáli
https://www.kozmix.sk/.

9.

Dane

9.1.

Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov.

10.

Osobitné ustanovenia

10.1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na
zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie
Súťaže, Organizátor zverejní na portáli https://www.kozmix.sk/.
10.2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
10.3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Každý Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať
súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a
záväzné.
10.4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na portáli https://www.kozmix.sk/. Zapojením sa do
Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
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