
Odmeňujeme darcov na #GivingTuesday  

Utorok 28. novembra 2017 je celosvetový deň darcovstva a dobrovoľníctva Giving Tuesday. Tu 

sú pravidlá darcovskej výzvy #GivingTuesday pre Dobrú krajinu. 

1. Organizátor darcovskej výzvy #GivingTuesday pre Dobrú krajinu  

a) Organizátorom „darcovskej výzvy #GivingTuesday pre Dobrú krajinu" (ďalej len „darcovská 

výzva") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 

2021 531 512 (ďalej len „Organizátor"). 

b) Cieľom je podpora a propagácia darcovskej kampane #GivingTuesday. 

2. Časový harmonogram darcovskej výzvy 

a) Darcovská výzva #GivingTuesday sa uskutoční v utorok 28. novembra 2017 od 00,00 hod. do 

24,00 hod. 

b) Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na DobraKrajina.sk 

3. Účastníci darcovskej výzvy #GivingTuesday 

a) Účastníkom Darcovská výzva #GivingTuesday sú všetci darcovia, ktorí darujú 

prostredníctvom portálu DobraKrajina.sk v utorok 28. novembra 2017. 

4. Výhra 

a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk venuje: 

- dobrotričko pre dvoch náhodne vyžrebovaných darcov, ktorí v utorok 28. Novembra 

2017 v čase od 0,00 hod. do 24,00 hod. darujú cez portál DobraKrajina.sk príspevok na 

ľubovoľný projekt v ľubovoľnej výške. 

- dobrotričko pre dvoch náhodne vyžrebovaných účastníkov diskusie na Facebookovej 

stránke Dobrej Krajiny, ktorí pod konkrétnym príspevkom k darcovskej výzve označia 

aspoň jedného zo svojich priateľov na sociálnej sieti Facebook. Výhru získavajú obaja 

účastníci v komentári – ten, ktorý označil priateľa a ten, ktorý bol označený. 

- mikinu pre darcu, ktorý v utorok 28. Novembra 2017 v čase od 0,00 hod. do 24,00 hod. 

daruje cez portál DobraKrajina.sk najvyšší príspevok (spomedzi všetkých príspevkov 

na všetky projekty). V prípade viacerých darov v rovnakej výške bude výherca určený 

náhodným vyžrebovaním. 

b) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobného mechanizmu 

DobraKrajina.sk, konkrétne: 

i. platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro); 

ii. on-line platbou (v prípade Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne); 

iii. z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk. 
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c) Dary venované prostredníctvom jednorazového a trvalého prevodu z bankového účtu budú 

akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet DobraKrajina.sk 28. novembra 2017 

od 0,00 hod. do 24.00 hod. 

d) Do darcovskej výzvy sa budú započítavať len dary venované na projekt zapojenej neziskovej 

organizácie, ktoré venujú darcovia cez portál DobraKrajina.sk. 

e) Zapojené neziskové organizácie môžu pred aj počas 28. novembra 2017 aktívne osobne 

oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojho projektu na DobraKrajina.sk. 

5. Ostatné 

a) Výhry podľa týchto Pravidiel dáva do darcovskej výzvy Organizátor. 

b) Nadácia Pontis bude kontaktovať výhercov prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

Tričká i mikinu si výhercovia budú môcť vybrať z ponuky na Dobrom obchode. Nadácia 

Pontis si vyhradzuje právo obmedziť ponuku vzhľadom na stav skladových zásob. 

c) Výhru zašle Nadácia Pontis výhercom poštou najneskôr do 30 kalendárnych dní od vyhlásenia 

víťazov darcovskej výzvy. 

d) Pre účely darcovskej výzvy sa pod „darcom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá poukáže na projekt neziskovej organizácie na DobraKrajina.sk finančný dar v 

zmysle pravidiel darcovskej výzvy. 

e) Spracovanie osobných údajov darcu sa deje v zmysle etických princípov portálu 

DobraKrajina.sk 

f) Zástupcovia neziskovej organizácie dávajú účasťou v darcovskej výzve Organizátorovi v 

súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich 

písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich 

osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním 

darcovskej výzvy a vyhlásením výhry pre účely použitia na všetkých komunikačných médiách 

všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými 

dielami alebo zaradením do súborného diela. 

g) Účastníci darcovskej výzvy udeľujú Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, 

množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa 

vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné 

záznamy v súlade s jeho určením poskytne. 

h) Organizátor darcovskej výzvy sa zaväzuje, že portál DobraKrajina.sk bude v čase konania 

podujatia, t. j. 28. novembra 2017 od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný. 

i) Zapojením sa do darcovskej výzvy darcovia vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť 

týmito Pravidlami. 

j) Zapojení darcovia berú na vedomie, že výhry v rámci darcovskej výzvy nie je možné vymáhať 

súdnou cestou. 

V Bratislave 27. novembra 2017, © Nadácia Pontis 
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