
Štatút súťaže pre Klub čitateľov 

„čítajte s nami“

I. Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu 
zúčastniť súťaže Klubu čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika (ďalej len EKOknižka)  
„čítajte s nami“ (ďalej len súťaž) a stať sa výhercom cien uvedených v článku VI. tohto Štatútu.

Predmetom súťaže je vypracovanie úloh naviazaných na EKOknižku Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika.  
Ide o postrehové, kreatívne, vedomostné úlohy, vychádzajúce z básničiek, rozprávok a pesničiek EKOknižky.

II. Vyhlasovateľ súťaže a partneri súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia KOSIT, IČO: 4224 000 so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísaná  
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/983 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Partnermi súťaže sú spoločnosti:
1/ NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798, so sídlom Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava
2/ KOSIT a.s., IČO: 36 205 214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice

II. Cieľ súťaže
Prvoradým cieľom súťaže je zaujať, pobaviť  a spríjemniť čas deťom, učiteľom a rodičom prostredníctvom 
zaujímavých úloh rôzneho charakteru a upevniť si tak vedomosti nadobudnuté čítaním EKOknižky. Ďalším cieľom  
je prebudiť súťaživého ducha a zapojiť sa do súťaže aj svojou kreatívnosťou.

III. Termíny a pokyny
V priebehu roka 2015 bude 6 súťažných blokov priebežne vyhlasovaných na www.nadaciakosit.org. Každý z nich 
bude trvať 2 mesiace s výnimkou prvého.

Prvý blok súťaže:  22.01.-28.02.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.03.2015, vyžrebovanie do 15.03.2015
Druhý blok súťaže:  01.03.-30.04.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.05.2015, vyžrebovanie do 15.05.2015
Tretí blok súťaže:  01.05.-30.06.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.07.2015, vyžrebovanie do 15.07.2015
Štvrtý blok súťaže: 01.07.-31.08.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.09.2015, vyžrebovanie do 15.09.2015
Piaty blok súťaže:  01.09.-31.10.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.11.2015, vyžrebovanie do 15.11.2015
Šiesty blok súťaže: 01.11.-31.12.2015  odpovede na úlohy zaslať do 05.01.2016, vyžrebovanie do 15.01.2016

Súťaže pre deti a rodičov:
V každom bloku bude formulár na stiahnutie a vytlačenie, do ktorého je potrebné napísať alebo nakresliť odpovede. 
Deti, ktoré ešte nevedia písať, môžu kresliť, prípadne rodičia pomôžu s písaním. Formulár s vyplnenými úlohami 
musí byť zaslaný poštou na adresu Vyhlasovateľa súťaže, teda Nadáciu KOSIT aj s poznámkou „čítajte 
s nami“ do stanoveného termínu alebo musí byť oskenovaný a zaslaný na e-mailovú adresu  
jezko.separko@gmail.com do stanoveného termínu.

Súťaže pre materské školy, príp. základné školy 1. Stupeň:
V každom bloku bude formulár na stiahnutie a vytlačenie obsahujúci takzvanú „tímovú úlohu“, ktorú je potrebné splniť 
podľa zadania a zaslať na adresu Vyhlasovateľa súťaže, teda Nadácie KOSIT aj s poznámkou „čítajte s nami“ 
do stanoveného termínu alebo musí byť oskenovaný, prípadne fotka priložená k mailu a zaslaný na e-mailovú 
adresu jezko.separko@gmail.com do stanoveného termínu .

Formulár musí byť vyplnený všetkými kontaktnými údajmi a vekom dieťaťa /detí (pri škôlke), aby sa Nadácia KOSIT 
mohla s vyžrebovanými spojiť.
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IV. Kritéria hodnotenia a žrebovanie
Súťaž deti a rodičia:
Všetky vyplnené formuláre so správnymi odpoveďami, ktoré budú doručené Vyhlasovateľovi  
v určenej lehote sa dostávajú do žrebovania o vecné dary.

Súťaže pre materské školy, príp. základné školy 1. Stupeň:
Všetky diela, ktoré budú predmetom úloh a budú doručené Vyhlasovateľovi v určenej lehote sa dostávajú  
do žrebovania o vecné dary.

V. Oprávnené osoby
Súťaže sa môžu zúčastniť:

a) deti vo veku 4-10 rokov, 
b) kolektívy tried materských škôl s deťmi vo veku 4-6 rokov,
c) kolektívy tried základných škôl s deťmi vo veku 6-10 rokov.

VI. Ceny a výhercovia
Nadácia KOSIT vyžrebuje za účasti partnerov vždy k určenému dátumu výhercov:

a) 10 detí,
b) 3 kolektívy.

V rámci šiesteho bloku, Nadácia KOSIT a partneri vyžrebujú zo všetkých (celoročných) súťažných formulárov 
z každého bloku:

a) 10 detí, ktoré dostanú vecné ceny
b) 3 kolektívy, ktoré získajú finančný dar vo výške 500,- eur každý z nich.

Výsledky jednotlivých žrebovaní a výhercov Nadácia KOSIT zverejní na svojej web stránke www.nadaciakosit.org 
a web stránkach svojich partnerov www.naturpack.sk a www.kosit.sk nasledujúci deň po vyžrebovaní súťaže.

VII. Odovzdávanie cien
Ceny bude Nadácia KOSIT posielať poštou po vyžrebovaní a zverejnení výhercov a to do 14 pracovných dní  
od zverejnenia výhercov.

VIII. Osobitné dojednania
Oprávnené osoby zúčastnené v súťaži t. j. za deti rodičia a za kolektívy tried pedagógovia, súhlasia bezvýhradne 
a neodvolateľne s propagáciou výtvarných a iných kreatívnych diel prihlásených do súťaže ako aj použitím fotografií 
zaslaných do súťaže pre potreby Vyhlasovateľa súťaže, čo potvrdia podpisom Vyhlásenia, ktoré bude súčasťou 
formulára zverejneného na webovej stránke www.nadaciakosit.org. 

IX. Záverečné ustanovenia
a) Autorom súťaže je Nadácia KOSIT
b) Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom  

ich zverejnenia na internetovej stránke Nadácie KOSIT  
(www.nadaciakosit.org)

c) V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek 
reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej 
povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa  
vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy 
prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

d) Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť 
a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, 
pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné 
okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu b) tohto článku.

e) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť 
do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.

f) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, 
prerušiť, odložiť, posunúť termín vyhodnotenia a vyžrebovania 
podľa potreby alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu(cov) 
alebo odovzdania Ceny.
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