
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

CeVitko | mini influencer 

 

1. Usporiadateľ súťaže: 

Usporiadateľom súťaže s názvom „CeVitko mini influencer“ je spoločnosť SHARKANI s.r.o. so sídlom 

Kazanská 52, 82106 Bratislava, IČO: 45343381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62410/B (ďalej aj ako „Usporiadateľ“). 

Cieľom súťaže je podpora a propagácia tovarov a služieb produktu CeVitko, ktorý v Slovenskej 

republike distribuuje spoločnosť: S&D Pharma SK s.r.o. so sídlom Farebná 32, 821 05 Bratislava,  

IČO: 43769926, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o.,  

vložka č.: 48417/B. 

 

2. Trvanie súťaže: 

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.6.2022 od 10.00 hod do 31.07.2022 do 23:59 hod. 

Kampaňová súťaž sa skladá z dvoch termínových fáz, ktoré na seba nadväzujú: 

 

Prvá fáza | Získaj Start Kit | 1.6. do 24.6. 2022 

Druhá fáza | Influencuj a hraj o hlavnú výhru | 1.7. do 31.7.2022 

 

3. Účastníci súťaže: 

 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba: 

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, 

– ktorá má viac ako 18 rokov, 

– ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou: 

– zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, 

– osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (napr. zamestnanci) prepojené s reklamnými 

agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v 

zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

4. Podmienky súťaže: 

Prvá fáza súťaže | Získaj Start Kit | 1.6. do 24.6.2022 

4a/ Podmienkou prihlásenia do súťaže je, aby súťažiaca – mamička vytvorila na svojom Instagram 

profile 2-3 instastories a 2-3 feedové príspevky s mini influencerom–bábätkom vo veku od 0 

mesiacov do 18 mesiacov* v období 1.6.-24.6.2022. Zároveň je pre oficiálne zaradenie do súťaže 

podmienkou označiť profil @CeVitko a uviesť hashtag #rastiemscevitkom.  



*Start Kit balíček zasielame výherkyniam z prvej fázy súťaže s brandovaným body Cumelec/Cumelkyňa vo veľkostiach pre 6 

mesačné bábätko alebo pre dieťa vo veku 1,5 roka. 

 

Druhá fáza súťaže  

Influencuj a tvor vlastný obsahový marketing 1 mesiac s obdržaným Start Kit balíčkom a hráš 

o hlavnú výhru – Rastúcu postieľku  

| 1.7. do 31.7.2022 | 

4b/ Súťažiace, ktoré splnili podmienky prvej fázy súťaže sa dostávajú do zlosovacieho výberu. Po 

vylosovaní tridsiatich potenciálnych mamičiek–influenceriek, dané výherkyne kontaktujeme s výzvou 

o zaslanie adresy na základe, ktorej zašleme výherný Start Kit balíček poštou. Adresu po našom 

kontaktovaní je záväzne a potrebné zaslať v emailovej správe najneskôr do 27.6.2022 00:00h.   

4c/ Podmienkou je využiť obdržaný Start Kit balíček a tvoriť brand marketing v priebehu mesiaca júl 

2022, vytvoriť minimálne 4 instastories a 4 feedové príspevky ako pravý mini influencer, a označiť 

profil @cevitko hashtag #rastiemscevitkom. 

4d/ Súťažiace, ktoré splnili podmienky druhej fázy súťaže sú zaradené do výberu sledovania 

usporiadateľa súťaže a sú v hre o hlavnú výhru „Rastúca postieľka“. Najúspešnejší profil, ktorý bude 

mať najviac označení „like“ vyhrá hlavnú výhru – rastúca postieľka. Zároveň všetky zapojené aktívne 

súťažiace/maminy budú odmenené 4 baleniami produktu CeVitko.  

 

5. Vyhodnotenie súťaže: 

Vyhodnotenie prvá fáza: 30 výherkýň bude vyžrebovaných 24.6.2022 zo všetkých zapojených do 

súťaže, ktoré splnili podmienky súťaže. Výsledky budú komunikované na profile @cevitko na 

sociálnych sieťach.  

Vyhodnotenie druhá fáza: Najúspešnejšiu mini inluencerku vyhlásime 1.8.2022 zo všetkých 

zapojených do súťaže, ktoré splnili podmienky súťaže. Zároveň vyhlásime všetky profily, ktoré splnili 

základné súťažné pravidlá. Výsledky budú komunikované na profile @cevitko na sociálnych sieťach.  

 

6. Výhra: 

1. výhra prvej fázy: Start Kit balíček 

 

Start Kit pre mini influencera obsahuje: 

- kartičky s milým odkazom + kartičky míľniky rastu 

- žlté body s krátkym rukávom /Cumelec/Cumelkyňa/ (6m+;18m) v certifikovanej kvalite Fairtrade, 

s ekologickou a nezávadnou potlačou 

- 1 cumlík značky BIBS 

- papierový meter rastu 160 cm 

- 3 x balenie CeVitko 

 



2. výhra druhej fázy: Hlavná výhra Rastúca postieľka + 2 veľkosti matracov s kokosovou výplňou 

3. výhra: 4 bal. CeVitka  

Žrebovanie a víťazi výhry budú oznámené na FB a IG profile 

https://www.facebook.com/search/top?q=cevitko 

https://www.instagram.com/cevitko/ 

pričom hodnota výhry bude výhercovi oznámená pri prevzatí výhry. 

 

7. Oznámenie výhry: 

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom  telefonátu 

alebo emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude 

vyžrebovaný nový výherca. Výhra bude výhercovi odovzdaná potom ako sa s výhercom podarí 

skontaktovať najneskôr do 30 dní od skontaktovania sa s výhercom. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru 

boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky 

stanovené pre výhru ceny. 

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 

podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník. 

 

8. Osobné údaje a súhlas so zverejnením fotografií s podobizňou: 

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu názov 

profilu, meno a priezvisko, poštová adresa a emailová adresa môžu byť použité a uchovávané za 

účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry, zverejnenie 

údajov pre účely verejného prezentovania výhercov) a za účelom prezentovania realizácie súťaže 

(napr. hodnotenie realizácie súťaže a jej prevedenia, hodnotenie prínosu súťaže), a to po dobu 

trvania súťaže a najdlhšie na dva roky po ukončení súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané 

prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom reklamných agentúr, ktoré pre usporiadateľa 

zabezpečujú súťaž. 

Účastník zapojením do súťaže dáva súhlas so zverejnením svojej podobizne zo svojho profilu na 

Instagrame označeného @cevitko, ako aj  súhlas so zverejnením instastories a feedových príspevkov 

označených hashtagom #rastiemscevitkom na marketingové účely súvisiace so súťažou a to formou 

fotografií a príspevkov, ktoré majú za účel zabezpečiť propagáciu súťaže „CeVitko mini influencer“ a 

sprievodných akcií súťaže. Usporiadateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že podobizeň a príspevky účastníka 

bude zverejnená tak, aby rešpektovala ľudskú dôstojnosť, morálne a etické normy, ktoré sú spojené 

s dobrými mravmi a ktoré sú všeobecne akceptované. Účastník má právo na ochranu osobnosti, ako 

aj na ochranu svojich osobnostných práv a Usporiadateľ vyhlasuje, že tieto práva bude plne 

rešpektovať a ochraňovať. Účastník súťaže dáva súhlas na to, že Usporiadateľ môže uchovávať a 

používať fotografie a príspevky vzniknutú v súvislosti s touto súťažou po dobu 3 rokov od začatia 

súťaže na propagačných materiáloch súvisiacich so zverejnením výsledkov súťaže. Usporiadateľ 

použije fotografie a príspevky výlučne na účely promoakcií súťaže „CeVitko mini influencer“ a 

nasledovných ročníkov tejto súťaže. 

https://www.facebook.com/search/top?q=cevitko
https://www.instagram.com/cevitko/


 

Účastník môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov a svojej podobizne 

ako aj príspevkov, v prípade odvolania súhlasu do momentu vyhodnotenia súťaže účastník stráca 

postavenie súťažiaceho a aj možnosť vyhrať v súťaži. Odvolanie súhlasu po nadobudnutí výhry nemá 

vplyv na zverejnenie poskytnutých údajov o výhercovi ani po takomto odvolaní súhlasu. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých pred odvolaním tohto 

súhlasu. Účastník súťaže môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek na 

emailovej adrese: hello@sharkani.com. 

Účastník súťaže môže požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa priamo 

jeho, môže žiadať opravu osobných údajov, môže žiadať vymazanie osobných údajov alebo môže 

žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade, že účastník súťaže je presvedčený, že 

Usporiadateľ spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom, tak má právo podať návrh na začatie 

konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Orgánom dozoru je pre 

oblasť ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na ktorý sa 

môže obrátiť každý účastník súťaže vo veciach ochrany osobných údajov. 

 

9. Facebook: 

 

Každý účastník súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. 

Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená 

Facebookom a Facebook nie je so súťažou nijako spojený. 

 

10. Dane: 

 

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca je povinný výhru zdaniť v zmysle príslušných právnych 

predpisov, najmä zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 

 

11. Osobitné ustanovenia: 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj 

podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, 

počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a 

podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne 

škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s 

neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo 

výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie 

aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). 

 

mailto:hello@sharkani.com


Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou a na výhru nevzniká 

právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa 

konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke súťaží. 

 

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. 

 

V Bratislave dňa 31.5.2022 


