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Všeobecné pravidlá súťaže  
 
1. Organizátor a partneri súťaže 
 
1.1.  Organizátorom súťaže s názvom „Hviezdna súťaž“ (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“).  

1.2.  Partnerom Súťaže je Nezisková organizácia EDULAB, so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava. Ostatní mediálni 
a reklamní partneri Súťaže sú uvedení na www.kozmix.sk a www.mojaprvaskola.sk. 

1.3.  Miesto konania Súťaže: www.kozmix.sk a www.mojaprvaskola.sk.  
1.4.  Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).  
1.5.  Účelom súťaže je popularizácia moderných vzdelávacích technológií.  
1.6.  Cieľom Súťaže je podpora projektu Moja prvá škola, ktorý je zameraný na rozvoj pedagogických kompetencií učiteľov 

prvého stupňa základných škôl. 
 

2. Trvanie súťaže 
 
2.1. Doba trvania Súťaže je od 23. 9. 2016 do 31. 12. 2016.  
 
3. Účastníci súťaže 
 
3.1. Účastníkom súťaže môže byť učiteľ prvého stupňa základnej školy, ktorý je zapojený do projektu Moja prvá škola a 

má zriadený prístup na www.kozmix.sk (ďalej len „Účastník Pedagóg“) a každý jeho žiak na prvom stupni základnej 
školy (ďalej len „Účastník Žiak“), ktorého do projektu zapojil Účastník Pedagóg. Ak sa v týchto Pravidlách používa 
pojem „Účastník Súťaže“ má sa tým podľa povahy veci na mysli Účastník Pedagóg alebo Účastník Žiak alebo spoločne 
Účastník Pedagóg aj Účastník Žiak.  

3.2. Účastník Pedagóg bude o Súťaži vopred informovaný a oboznámený prostredníctvom e-mailu, telefonického 
rozhovoru alebo poštovou zásielkou. Svoj súhlas so zapojením do Súťaže vyjadrí vyplnením, potvrdením a odoslaním 
on-line objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na stránke www.mojaprvaskola.sk. Účastník Pedagóg je 
povinný informovať Účastníka Žiaka o Súťaži a vysvetliť mu tieto Pravidlá.  

3.3. Účastníkmi Súťaže nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby 
v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že 
výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora. 

3.4. 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 Súťaže pre Účastníka Pedagóga sú: 

a) mať potvrdenú registráciu v projekte Moja prvá škola – uvedené v odseku 4.3. tohto článku, 
b) mať vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk - uvedené v odseku 4.4. tohto článku 

(pod pojmom "účet" sa rozumie, že Účastník Pedagóg ma zriadené prihlasovacie údaje, a to prihlasovacie meno 
a heslo na portáli www.kozmix.sk), 

c) vyplniť a odoslať on-line objednávkový formulár do Súťaže – uvedené v odseku 4.5. tohto článku, 
d) vytvoriť hracie úlohy pre žiakov na portáli www.kozmix.sk - uvedené v odseku 4.6. tohto článku, 
e) rozdať svojim žiakom hracie karty, vyplnené a podpísané hracie karty zaslať Organizátorovi – uvedené v odseku 

4.7. tohto článku. 
4.2. Základnými podmienkami Súťaže pre Účastníka Žiaka sú: 

a) mať vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk – uvedené v odseku 4.8. tohto článku 
(pod pojmom "účet" sa rozumie, že Účastník Žiak ma zriadené prihlasovacie údaje, a to prihlasovacie meno a 
heslo na portáli www.kozmix.sk), 

b) vyriešiť hracie úlohy, vyplnené a podpísané hracie karty odovzdať Účastníkovi Pedagógovi – uvedené v odseku 
4.9. tohto článku. 

4.3. Registrácia v projekte Moja prvá škola 
Každý Účastník Pedagóg musí byť evidovaný v databáze registrovaných užívateľov projektu Moja prvá škola. 
Uvedenú databázu vedie Organizátor. Všetky informácie o projekte Moja prvá škola sa nachádzajú na stránke 
www.mojaprvaskola.sk. 

4.4. Vytvorený účet Účastníka Pedagóga na portáli www.kozmix.sk 
Každý Účastník Pedagóg musí mať vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk (existujúci alebo nanovo pridelený). Bez 
registrovaného účtu na portáli www.kozmix.sk nie je možné sa Súťaže zúčastniť. Vytvorením účtu na portáli 
www.kozmix.sk má každý Účastník Pedagóg po dobu trvania Súťaže aktívny prístup k digitálnemu vzdelávaciemu 
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obsahu pre žiakov a učiteľov prvého stupňa základných škôl zdarma. 
4.5. On-line objednávkový formulár 

Učiteľ zapojený do projektu Moja prvá škola dostane po spustení Súťaže zásielku, ktorá bude obsahovať informačný 
leták o Súťaži. Prihlásiť sa do Súťaže môže učiteľ výlučne vyplnením a odoslaním on-line objednávkového formulára, 
ktorý sa nachádza na stránke www.mojaprvaskola.sk, a to v termíne najneskôr do 31. 10. 2016. V on-line 
objednávkovom formulári, okrem iného, zadá učiteľ požadovaný počet hracích kariet pre svojich žiakov. Na jedného 
žiaka prislúcha zdarma jedna HRACIA KARTA 1 - Vesmír. Súčasťou on-line objednávkového formulára je aj možnosť 
nákupu časopisov KOZMIX za úhradu. Časopis KOZMIX okrem množstva zaujímavých vzdelávacích aktivít bude 
obsahovať iné 4 hracie karty (tematika Zem, Slovensko, Škola, Domov), ktoré budú rovnako zaradené do Súťaže, čím 
môžu zvýšiť šancu každého Účastníka Žiaka na výhru. Objednanie časopisu KOZMIX však nie je povinné, ide 
o dobrovoľné rozhodnutie učiteľa. Na základe prijatého vyplneného on-line objednávkového formulára Organizátor 
zašle učiteľovi stanovený počet HRACÍCH KARIET 1 a k nim prislúchajúci počet nálepiek, ako aj presný počet 
časopisov KOZMIX v zmysle objednávky. Odoslaním on-line objednávkového formulára učiteľ prejaví svoj súhlas so 
zapojením do Súťaže a stáva sa Účastníkom Súťaže. 

4.6. Tvorba hracích úloh 
Úlohou Účastníka Pedagóga je vytvoriť pre Účastníkov Žiakov aspoň 5 hracích úloh na portáli www.kozmix.sk. Pod 
pojmom hracia úloha sa rozumie akákoľvek vybraná žiacka lekcia z ktoréhokoľvek predmetu na uvedenom portáli. 
Účastník Pedagóg zadá úlohu Účastníkom Žiakom priamo pomocou vytvorených účtov alebo pomocou automaticky 
vygenerovaného prístupového kódu. Účastník Pedagóg sprístupní každú hraciu úlohu na celé obdobie trvania Súťaže. 
Minimálny počet hracích úloh musí byť 5, čo zodpovedá celkovému počtu úloh na jednej hracej karte. Takže Účastník 
Pedagóg sprístupní pre 1 hraciu kartu Účastníkom Žiakom 5 lekcií z ktoréhokoľvek predmetu na portáli 
www.kozmix.sk.  

4.7. Hracia karta a nálepky 
Účastník Pedagóg dostane hracie karty a k nim prislúchajúce hracie nálepky v počte, aký si uviedol  
v on-line objednávkovom formulári. Účastník Pedagóg rozdá hracie karty svojim Účastníkom Žiakom. Na hracej karte 
je zobrazený tematický obrázok s piatimi hracími bodmi, na ktoré Účastník Žiak lepí hracie nálepky. Za každú 
vyriešenú hraciu úlohu patrí žiakovi 1 hracia nálepka. Hracia karta musí byť správne vyplnená a podpísaná 
Účastníkom Pedagógom a zákonným zástupcom Účastníka Žiaka, vtedy je platná a bude zaradená do žrebovania 
o ceny v Súťaži. Účastník Pedagóg vyplnené hracie karty zozbiera od Účastníkov Žiakov, skontroluje ich a všetky 
spoločne (vrátane hracích kariet z časopisu KOZMIX) zašle v jednej zásielke na adresu Organizátora: AGEMSOFT, a.s., 
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava najneskôr do 9. 12. 2016.  

4.8. Vytvorený účet Účastníka Žiaka na portáli www.kozmix.sk 
Každý Účastník Žiak ako aj jeho zákonný zástupca musia mať vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk, a to 
najneskôr do 9. 12. 2016. Účet Účastníka Žiaka vytvorí jeho zákonný zástupca alebo učiteľ. Bez registrovaného účtu 
nie je možné sa Súťaže zúčastniť. Vytvorením účtu na portál www.kozmix.sk má každý Účastník Žiak a jeho zákonný 
zástupca po dobu trvania Súťaže aktívny prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu pre žiakov a učiteľov prvého 
stupňa základných škôl zdarma. 

4.9. Riešenie hracích úloh a vyplnenie hracích kariet 
Každý Účastník Žiak musí vyriešiť aspoň 5 hracích úloh, ktoré sa týkajú jednej hracej karty. Za každú správne 
vyriešenú hraciu úlohu získa nálepku, ktorú nalepí na hraciu kartu. Správne vyplnenú a podpísanú hraciu kartu 
odovzdá svojmu učiteľovi. Účastník Žiak pri riešení úloh, ako aj pri vypĺňaní hracej karty postupuje vždy podľa 
pokynov svojho učiteľa, ktorý je zároveň Účastníkom Pedagógom. Len správne vyplnená a podpísaná hracia karta 
bude zaradená do žrebovania o ceny v Súťaži. 

  
5. Vyhodnotenie súťaže 
 
5.1. Každý Účastník Súťaže, ktorý splní podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, bude zaradený do 

hodnotenia Súťaže nasledovne: 
Do hodnotenia Súťaže bude zaradený každý Účastník Pedagóg, ktorý splní nasledovné podmienky: 
a) má potvrdenú registráciu v projekte Moja prvá škola a zároveň, 
b) má vytvorený účet na portáli www.kozmix.sk a zároveň, 
c) vyplní a odošle on-line objednávkový formulár Organizátorovi najneskôr do 31. 10. 2016 a zároveň, 
d) vytvorí a sprístupní aspoň 5 hracích úloh pre Účastníkov Žiakov vo svojom užívateľskom prostredí na portáli 

www.kozmix.sk a zároveň,  
e) rozdá príslušný počet hracích kariet Účastníkom Žiakom, informuje ich o Súťaži, vysvetlí im Pravidlá Súťaže 

a zároveň, 
f) za každú vyriešenú hraciu úlohu odovzdá Účastníkovi Žiakovi 1 hraciu nálepku a zároveň,  
g) zozbiera od Účastníkov Žiakov vyplnené hracie karty, skontroluje ich a všetky spoločne zašle v jednej zásielke 

na adresu Organizátora, a to najneskôr do 9. 12. 2016. 
Do hodnotenia Súťaže bude zaradený každý Účastník Žiak, ktorý splní nasledovné podmienky: 
a) má vytvorený účet, ako aj jeho zákonný zástupca, na portáli www.kozmix.sk a zároveň, 
b) vyrieši minimálne 5 hracích úloh zadaných Účastníkom Pedagógom a zároveň, 
c) správne vyplnenú a podpísanú hraciu kartu odovzdá Účastníkovi Pedagógovi. 

5.2. Priebeh hodnotenia Súťaže  
a) Zo všetkých Účastníkov Pedagógov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
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náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia. Títo 3 výhercovia sa zúčastnia podujatia pod názvom Bett Show 2017 
v Londýne. Ide o celosvetové podujatie zamerané na najmodernejšie informačné technológie vo vyučovaní, ktoré 
sa každoročne koná v Londýne koncom januára. Uvedená výhra zahŕňa: spiatočnú letenku, ubytovanie na 2 noci, 
poistenie storna. Informácie týkajúce sa podujatia sú uvedené na stránke www.bettshow.com. 

b) Zo všetkých Účastníkov Pedagógov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia. Každý z týchto 3 výhercov získa pobyt pre 2 osoby na 3 dni v Art Hoteli 
Kaštieľ v Tomášove. Uvedená výhra zahŕňa: 4x ubytovanie v hoteli, poistenie storna. Informácie o hoteli sú 
uvedené na stránke www.hotelkastiel.sk. 

c) Zo všetkých Účastníkov Pedagógov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia. Každý z týchto 3 výhercov získa pobyt pre 2 osoby na 3 dni v Hoteli Ostredok 
v Jasnej. Uvedená výhra zahŕňa: 4x ubytovanie v hoteli, poistenie storna. Informácie o hoteli sú uvedené na 
stránke www.ostredok.sk. 

d) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, bude 
náhodne vyžrebovaný 1 výherca. Tento výherca získa pre svoju triedu hodinu hudobnej výchovy s Máriou 
Čírovou a koncert Márie Čírovej pre celú školu. 

e) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, bude 
náhodne vyžrebovaný 1 výherca. Tento výherca získa rodinnú lyžovačku v Jasnej na 3 dni pre najbližších členov 
svojej rodiny (matku, otca, samotného výhercu a jeho najviac 2 súrodencov, a to v prípade, že rodičia výhercu 
žijú v spoločnej domácnosti a súrodenci sú neplnoleté deti). Uvedená výhra zahŕňa: ubytovanie v hoteli a skipas 
na 2 dni pre všetkých vyššie uvedených členov rodiny výhercu, poistenie storna. 

f) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 5 výhercovia. Títo 5 výhercovia získajú lietanie s Hurricane Factory v Tatralandii tzv. 
Family Flight. Uvedená výhra predstavuje vstupné pre samotného výhercu a jeho rodičov (matku, otca, 
samotného výhercu, a to v prípade, že rodičia výhercu žijú v spoločnej domácnosti). Informácie o lietaní sú 
uvedené na stránke www.hurricanefactory.com. 

g) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 10 výhercovia. Títo 10 výhercovia získajú rodinný výlet do Familyparku na 1 deň. Uvedená 
výhra predstavuje vstupné pre najbližších členov rodiny výhercu (matku, otca, samotného výhercu a jeho najviac 
2 súrodencov, a to v prípade, že rodičia výhercu žijú v spoločnej domácnosti a súrodenci sú neplnoleté deti). 
Informácie o Familyparku sú uvedené na stránke www.familypark.at. 

h) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, bude 
náhodne vyžrebovaný 1 výherca. Tento výherca získa TV Samsung. 

i) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 2 výhercovia. Každý z týchto 2 výhercov získa tablet. 

j) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 30 výhercovia. Každý z týchto 30 výhercov získa Kozmix telefón. 

k) Zo všetkých Účastníkov Žiakov, ktorí splnili podmienky Súťaže stanovené v článku 4. týchto Pravidiel, budú 
náhodne vyžrebovaní 319 výhercovia. Každý z týchto 319 výhercov získa individuálnu cenu alebo reklamný 
predmet. 

5.3. Informácie o vyššie uvedených výhrach sú uvedené v článku 6. týchto Pravidiel. 
5.4. Náhodné žrebovanie prebehne v týždni od 12. 12. 2016 do 16. 12. 2016. Mená výhercov budú zverejnené následne 

v zmysle článku 7. bod 7.1. týchto Pravidiel. 
5.5. Každý Účastník Súťaže môže vyhrať najviac jednu cenu. 
5.6. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať medzi ostatnými cenami alebo výhercami navzájom.  
5.7. Organizátor si vyhradzuje právo zverejňovania výsledkov Súťaže na portáli www.kozmix.sk, alebo/aj na stránke 

www.mojaprvaskola.sk. 
 

6. Výhra 
 
6.1. Zoznam všetkých poskytnutých výhier 

a) 3x účasť na podujatí Bett Show 2017, 
b) 3x pobyt pre 2 osoby na 3 dni v Art Hoteli Kaštieľ v Tomášove, 
c) 3x pobyt pre 2 osoby na 3 dni v Hoteli Ostredok v Jasnej, 
d) 1x hudobná výchova pre triedu a koncert pre školu, 
e) 1x rodinná lyžovačka v Jasnej, 
f) 5x lietanie s Hurricane Factory, 
g) 10x rodinný výlet do Familyparku, 
h) 1x TV Samsung, 
i) 2x tablet, 
j) 30x Kozmix telefón, 
k) 19x individuálna cena (bicykel, kolobežka, skejt, Xbox, slúchadlá a iné), 
l) 300x reklamné predmety. 

6.2. Zoznam výhier bude uvedený na www.mojaprvaskola.sk a www.kozmix.sk. 
6.3. Výhra uvedená v odseku 6.1. bod a) tohto článku je vopred dohodnutá s cestovnou kanceláriou, ktorá má 

s Organizátorom dojednané zmluvné podmienky (ďalej len „cestovná kancelária“), pričom každý výherca je povinný 
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dodržiavať Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, o ktorých bude informovaný následne, ako bude 
oboznámený o výhre. 

6.4. Výhry uvedené v odseku 6.1. body b), c), e), f) a g) sú vopred dohodnuté s reklamnými partnermi Súťaže, ktorí majú 
s Organizátorom dojednané zmluvné podmienky, pričom každý výherca je povinný dodržiavať dohodnuté pravidlá, 
o ktorých bude informovaný následne, ako bude oboznámený o výhre. 

6.5. Výhra uvedená v odseku 6.1. bod d) tohto článku je vopred dohodnutá s manažérom speváčky Márii Čírovej, pričom 
každý výherca/trieda resp. škola výhercu je/sú povinný dodržiavať podmienky stanovené manažérom, o ktorých 
bude/budú informovaný následne, ako bude/budú oboznámený/í o výhre. 

6.6. Výhry uvedené v odseku 6.1. body h), i), j), k) a l) sú individuálne ceny alebo reklamné predmety venované 
Organizátorom resp. reklamnými partnermi Súťaže. 

6.7. Všetky výhry budú výhercom odovzdané na základe Preberacieho protokolu. 
6.8. Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora, cestovnej kancelárie, 

reklamného partnera resp. manažéra Márie Čírovej. 
6.9. V prípade stornovania akéhokoľvek pobytu uvedeného ako cena v tejto Súťaži zo strany výhercu, sa výherca zaväzuje 

uhradiť rozdiel medzi skutočne vynaloženými nákladmi zájazdu zo strany Organizátora a vráteným poistným 
plnením zo strany poisťovne na základe poistných podmienok pri poistení stornovacích poplatkov. 

6.10. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.  
6.11. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať medzi ostatnými výhercami alebo ich poskytnúť tretím osobám bez 

výhradného písomného súhlasu Organizátora. 
 
7. Oznámenie Výhry 
 
7.1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania a realizácie výhry prostredníctvom telefonátu, 

e-mailu alebo poštou. Zoznam výhercov Súťaže bude zverejnený 20. 12. 2016 na stránke www.kozmix.sk, alebo/aj na 
stránke www.mojaprvaskola.sk. 

7.2. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, 
alebo nie. 

7.3. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa 
Pravidiel Súťaže, získava výhru ďalší úspešný Účastník Súťaže v zmysle Pravidiel Súťaže.  

 
8. Osobné údaje 
 
8.1. Každý Účastník Súťaže svojim registrovaním do Súťaže udeľuje súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, názov 

a sídlo školy, v ktorej je zamestnaný resp. ktorej je žiakom, môžu byť použité v pozitívnej marketingovej komunikácii 
Organizátora, minimálne na stránke www.kozmix.sk, alebo/aj na stránke www.mojaprvaskola.sk, v elektronickej a 
poštovej komunikácii, v printových, internetových, rozhlasových a televíznych médiách. Súhlas je udelený 
dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou zaslaný na adresu Organizátora. 

8.2. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok 
dohodnutých s Organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných 
ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a 
používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.  

 
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 stránke www.kozmix.sk, alebo/aj na stránke www.mojaprvaskola.sk. 

10.2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi 
Súťaže.  

10.3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 
Účastník Súťaže 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 Účastník Súťaže sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.kozmix.sk, alebo/aj na 
stránke www.mojaprvaskola.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito 
Pravidlami. 
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