
Pravidlá súťaže „Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj!“  pre školy zapojené do projektu „Čerstvé hlavičky“ 

v školskom roku 2021/2022 

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava , IČO: 35 790 164, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len 

„usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) vyhlasuje v období od 11.10.2021 do 29.10.2021 súťaž pre školy 

zapojené do projektu „Čerstvé hlavičky“ v školskom roku 2021/2022 (ďalej len „školy“) na tému: Ukáž 

ako zdravo žiješ a vyhraj !  

Žiaci každej školy majú za úlohu zvolenou formou vyjadriť čo pre nich znamená zdravá výživa, zdravé 

stravovanie a zdravý životný štýl. Za asistencie pedagógov môžu žiaci vytvoriť plagát, koláž, napísať 

esej, spracovať prezentáciu alebo aj nahrať video na uvedenú tému a najneskôr do 29.10.2021 svoju 

prácu prostredníctvom zástupcu školy zaslať poštou na adresu Kaufland Slovensko v.o.s., Trnavská 

cesta 41/A, 831 04 Bratislava alebo emailom na adresu cerstvehlavicky@kaufland.sk. 

REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE 

Za každú školu, ktorá sa rozhodne do projektu zapojiť, zasiela prácu riaditeľ školy alebo poverený 

pracovník školy, na základe poverenia od riaditeľa školy. Školu je potrebné pred zaslaním práce 

prihlásiť do súťaže emailom na cerstvehlavicky@kaufland.sk a uviesť nasledovné údaje najneskôr do 

29.10.2021: 

- meno riaditeľa alebo poverenej osoby 

- kontaktný telefón 

- kontaktný email 

- názov a adresu súťažiacej školy 

Prijatie každej práce bude zasielajúcej škole potvrdené emailom. Každá škola zašle jednu spoločnú 

prácu za celú školu. Práce zaslané po 29.10.2021 nebudú do hodnotenia zaradené. Registrácia školy 

a zaslanie práce môže prebehnúť aj v ten istý deň ako zaslanie samotnej práce, najneskôr však do 

29.10.2021, vrátane. 

Odborná komisia zostavená zo zamestnancov spoločnosti Kaufland a zástupcov OZ Skutočne zdravá 

škola zo všetkých prijatých prác vyberie 5 víťazných prác, ktoré budú čo najvýstižnejšie zobrazovať 

tému zdravej výživy, zdravého životného štýlu a zdravého stravovania.  

VÝHRA 

Školy, ktoré zaslali víťazné práce získajú ako výhru 2 webináre od OZ Skutočne zdravá škola. Prvý 

webinár na tému "Dúha na tanieri” pre žiakov 1.-4.ročníka a druhý webinár na tému “Skreslený ideál 

krásy alebo ako bojovať s poruchami príjmu potravy v období dospievania” pre žiakov 5.-9.ročníka. 

Webináre sa budú konať v priebehu mesiaca november 2021. Termín konania webinárov bude 

dohodnutý priamo s víťaznými školami. 

Víťazné školy budú kontaktované emailom alebo telefonicky za účelom dohodnutia termínu konania 

webinárov.  

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo stanoviť 

náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. 

V Bratislave, dňa 11.10.2021 
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