
Súťaž na FB ku Dňu narcisov apríl 2022 

Názov: 

Hľadá sa top „NARCISista“ 

  

Text na FB: 

SÚŤAŽ O TOP „NARCISistu“ a vyhraj box Dňa narcisov so špeciálnym obsahom! 

Záleží Ti na iných? Nevymeškáš príležitosť podporiť onkologických pacientov počas DŇA NARCISOV? 

Odkladáš si naše narcisy na nástenku, do krabice, alebo si nimi zdobíš interiér svojho auta? Potom 

hľadáme práve Teba! Deň narcisov má 26 rokov a my v LPR sme sa rozhodli, že jednému - 

najväčšiemu „NARCISistovi“ - z Vás pošleme náš box a zaradíme ho do novootvorenej Siene slávy 

LPR.  

Stačí, ak dáš lajk nášmu príspevku a do komentára vložíš foto svojej zbierky narcisov – prípadne ju 

aj vtipne okomentuješ a získaš tak možno pár lajkov navyše.  

Foto, ktorá v termíne od 26.4. – 6.5.2022 (do 17:00 hod) získa najväčší počet lajkov, vyhrá. 

Všetky fotky budeme postupne zaraďovať na https://www.dennarcisov.sk/sutaz 

Úplné znenie Pravidiel súťaže nájdeš na: https://www.dennarcisov.sk/sutaz 

Tešíme sa na Vaše zbierky, 

Liga proti rakovine 

Kto je „NARCISista“? 

„NARCISista“ – slovo vznešeného a dobročinného pôvodu, vzniklo v LPR pred štvrťstoročím. Človek NARCISista sa vyznačuje výnimočnými 

a vzácnymi vlastnosťami. Je solidárny, empatický, inšpiratívny, energický, nápomocný.. Najčastejšie sa vyskytuje na Slovensku a venuje  

sa zbieraniu narcisov. 

 

Výzva bude zároveň na IG a aj na https://www.dennarcisov.sk/sutaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Hľadá sa TOP NARCISista 

(ďalej len „Štatút“) 

K účasti na súťaži „Hľadá sa TOP NARCISista“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na 

Facebooku. 

Organizátor Súťaže je Liga proti rakovine SR 

(ďalej len „Organizátor“) 

 

Obchodné meno: Liga proti rakovine SR 

Sídlo: Brestová 6 

IČO: 00 641 219 

DIČ: 2020848533 

Zapísaný v registri: v registri OZ na MV SR pod zn. 00VVS/1-909/90-152-10 

Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 26. apríla 2022 do 6. mája 2022 do 17.00 hod. V tomto termíne je 

možné prihlásiť sa do súťaže. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá 

fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, 

adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na 

súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry 

tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej 

spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa 

súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim 

výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a 

podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný 

zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca 

neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry 

prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže 

pridaním komentára pod príspevok Ligi proti rakovine, ktorým sa vyhlásila súťaž na sociálnej sieti 

Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel 

súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. 

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, organizátor si vyhradzuje právo na jeho 

vylúčenie zo súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora. 

 

Podmienky účasti v súťaži 

Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním fotografie svojej zbierky narcisov prostredníctvom komentára 

pod príspevok organizátora týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke Ligy proti rakovine (ďalej len 

„súťažný príspevok“) a lajknutím tohto súťažného príspevku organizátora. V komentári súťažiaci pridá 

fotografiu so svojou zbierkou narcisov, prípadné pridanie textu k fotografii je dobrovoľné a nie je 

podmienkou účasti v súťaži. Súťaž vyhráva ten, koho fotografia získa najväčší počet lajkov. 

Súťaž trvá v čase od 26.4.2022 do 6.5.2022 o 17.00 hod., kedy bude príspevok organizátora skrytý pre 

verejnosť až do vyhodnotenia súťaže a vyhlásenia výhercu, aby po 17.00 nebolo možné pridávať 



k fotografiám lajky. Po vyhodnotení súťaže bude príspevok opäť verejne vypublikovaný a bude 

oznámený výherca. Táto zmena nastavenia súkromia, nemá vplyv na existujúce komentáre a lajky. 

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú aj po ukončení súťaže 

viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky: Liga proti rakovine. Máte možnosť Váš 

komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, 

nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži. 

Vyhodnotenie výhercov 

Vyhodnotenie výhercov sa uskutoční v sídle organizátora do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže zo 

všetkých súťažiacich, ktorí v termíne od 26.42022 do 6.5.2022 do 17.00 v súlade s týmito 

podmienkami súťaže dajú lajk súťažnému príspevku organizátora a pridajú komentár s fotografiou na 

súťažné zadanie pod tento súťažný príspevok organizátora na sociálnej sieti Facebook podľa tohto 

štatútu. Zo všetkých komentárov, ktoré spĺňajú súťažné zadanie bude určený jeden výherca, ktorého 

fotografia získa v stanovenom období najväčší počet lajkov. Výherca bude informovaný o tom, že 

súťaž vyhral do 5 pracovných dní od uskutočnenia vyhodnotenia súťaže organizátorom formou 

komentára pod ich súťažným komentárom na facebookovej stránke Ligy proti rakovine, a tiež 

súkromnou správou prostredníctvom Facebooku. V komentári bude uvedené  kedy a za akých 

podmienok bude výhra doručená. Ak sa výherca organizátorovi neprihlási súkromnou správou 

prostredníctvom Facebooku a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa 

oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a organizátor si vyhradzuje právo vybrať 

náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade 

zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. 

Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú 

hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok týkajúci sa súťaže. Organizátor si 

vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže. 

 

Výhra 

Organizátor v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercovi v súťaži nasledovnú výhru: 

Box Dňa narcisov so špeciálnym obsahom  

Výhra bude výhercovi doručená v priebehu mája 2022. Nie je možné sa odvolať voči výsledkom 

súťaže. Na výhru nie je právny nárok. 

Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im 

prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výherca nemôže 

právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v 

prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené výhru boli splnené, 

alebo nie. 

Spôsob odovzdania výhry: Výherca si môže cenu prevziať osobne v sídle organizátora, alebo mu bude 

zaslaná poštou na adresu, ktorú oznámi v súkromnej správe prostredníctvom Facebooku.  

Ochrana osobných údajov 

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci 

riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách 

spracúvania osobných údajov) 



Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť 

Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto 

záväzky ani nevznikajú. 

Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, 

spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Bratislave, dňa 26.4.2022 

 

 


