
Názov súťaže: 

Veľká vianočná súťaž 

 

Organizátorom súťaže je OUR MEDIA SR a. s., Bratislava, vydavateľ denníka Pravda a 

prevádzkovateľ Varecha.sk. 

 

Trvanie súťaže: 

Súťaž začína 1. novembra 2021 o 0:00 hodine a končí 31. decembra 2021 o 23:59 hodine, ak 

organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke Varecha.sk 

zmenu termínu či zrušenie súťaže. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie súťažného zadania 

v uvedenom termíne. 

Zapojenie do súťaže 

Po skončení súťaže bude na Varecha.sk zverejnený rebríček najklikanejších receptov s 

fotografiou. Z autorov receptov, ktorých recepty sa v rebríčku umiestnia, bude 

vyžrebovaných 21 autorov, ktorí získajú jednu z cien. Autor viacerých receptov môže získať 

len 1 výhru. Počet súťažných receptov od jedného autora nie je obmedzený. Vyžrebovaných 

autorov budeme kontaktovať na e-mailových adresách, ktoré uviedli pri registrácii na 

Varecha.sk. 

 

Výhry:  

1. Vianočná sada na pečenie v hodnote 49,90 € 

2. Stolný mixér v hodnote 50 € 

3. Stolný mixér v hodnote 50 € 

4. Ručný mixér v hodnote 30 € 

5. Ručný mixér v hodnote 30 € 

6. Hriankovač v hodnote 30 € 

7. Hriankovač v hodnote 30 € 

8. Balíček Dr. Oetker v hodnote 25 € 

9. Mlynček na kávu v hodnote 29,90 € 

10. Kanvica v hodnote 26 € 

11. Kanvica v hodnote 26 € 

12. Citrusovač v hodnote 20 € 

13. Citrusovač v hodnote 20 € 

14. Balíček s predmetmi Varecha (hrnček, hodinky, chladiaca taška..) 

15. Kuchynská váha Adler v hodnote 8 € 

16. Tradičné dezerty zdravo a chutne v hodnote 12,90 € 

17. Tradičné dezerty zdravo a chutne v hodnote 12,90 € 

18. 77 tradičných receptov v hodnote 14,90 € 

19. 77 tradičných receptov v hodnote 14,90 € 

20. Recepty prastarej matere v hodnote 14,90 € 

21. Recepty prastarej matere v hodnote 14,90 € 



 

Prevziatie výhier:  

Výhry môžu byť odovzdané výhercovi osobne, kuriérom, alebo balíkovou službou Slovenskej 

pošty. Do zahraničia výhry nedoručujeme. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna 

spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. 

Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu 

nepodarí do 90 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť 

výhru, výhra prepadá v prospech organizátora. 

Ďalšie ustanovenia: 

Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov. Výhercovia si musia 

sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži. 

•Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec OUR MEDIA SR a. s., ani jeho 

rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení 

výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho. 

•V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou 

usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je 

vylúčené. 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 

Bratislava, IČO51267055 (ďalej ako Usporiadateľ) 

•Identifikačné údaje sprostredkovateľa: ABAFFY DESIGN, s.r.o., Tallerova 4, 

81102 Bratislava, IČO: 44753772 

•V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. 

Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. 


