Štatút súťaže s názvom
“Pridajte recept a vyhrajte vo vianočnej súťaži na Tortyodmamy.sk”
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava,
IČO: 35790253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.:
2471.
Partnerom súťaže je Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11, Trenčianska Teplá;
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č.10298 / R,
IČO: 357 162 66
Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:
1. Súťaž bude prebiehať od 4. decembra 2017 do 31. decembra 2017 na webe
Tortyodmamy.sk.
2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý používateľ registrovaný na Tortyodmamy.sk. Do
súťaže sa môže používateľ prihlásiť s viacerými receptmi. Podmienkou pre zaradenie do
súťaže je pridať aspoň jeden ľubovoľný recept s fotografiou do niektorej z podkategórií
Receptov.
3. Používateľ, ktorý do súťaže prihlási fotografiu cudzej torty alebo recept s cudzou
fotografiou, alebo pridá tortu, ktorá bola na Tortyodmamy.sk už publikovaná, bude zo súťaže
vylúčený.
4. Mená výhercov (nicky použité pri registrácii) zverejníme 10. januára 2018 v
komentároch pod výzvou na súťaž. O výhercoch rozhodne redakcia v spolupráci s partnerom
súťaže, pričom zoberie do úvahy, prevedenie, originalitu a nápaditosť torty a aj hodnotenia
návštevníkov stránky.
5. Ceny pre výhercov:
1. - 5. miesto:




kniha Recepty od diplomatov z 27 krajín
balíček cukrov Sweet Family
balíček piatich časopisov Torty od mamy

6. - 10. miesto:
 ošatka na kysnutie chleba
 balíček cukrov Sweet Family
 balíček piatich časopisov Torty od mamy
6. Ceny výhercom doručí partner súťaže. Víťazov budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy uvedenej pri registrácii na Tortyodmamy.sk.

7. Na základne výzvy nám výherca pošle svoje meno, priezvisko, doručovaciu adresu a
telefónne číslo. Údaje budú použité výhradne na doručenie výhry. Organizátor aj partner
súťaže doručia výhry len na územie Slovenskej republiky.
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 29. novembra 2017

Jana Donovalová

