
 
 

PRAVIDLÁ KAMPANE DOBRÝ TVRĎÁK  
(ďalej Pravidlá) 

 
Podľa týchto pravidiel môžu  

dve neziskové organizácie v rámci Tvrďáka v Košiciach  
cez Dobrakrajina.sk získať 250 eur  

a  
dve neziskové organizácie v rámci Tvrďáka na Divokej vode – Čunove  

cez Dobrakrajina.sk získať 250 eur. 
 
 
1. ORGANIZÁTOR KAMPANE  
 
a) Organizátorom kampane „Dobrý Tvrďák“ je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 
Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor kampane“).  

b) Kampaň Dobrý Tvrďák je naviazaná na pretek Tvrďák, ktorý organizuje spoločnosť Zarlen s.r.o., 
Grösslingová 54, 811 07 Bratislava, IČO: 46797190. Značka Tvrďák je vo vlastníctve spoločnosti 
Zarlen s.r.o. a kampaň Tvrďák pre Dobrú krajinu sa realizuje so súhlasom spoločnosti Zarlen s.r.o.  

c) Cieľom kampane je fundraising neziskových organizácií z Dobrakrajina.sk cez spojenie s pretekom 
Tvrďák.  
 
2. ČASOVÝ HARMONOGRAM A ÚČASTNÍCI KAMPANE  
 
A: Kampaň súvisiaca s Tvrďákom v Košiciach (28. júna 2015) 
 
a) Nadácia Pontis vyhlási fundraisingovú časť kampane Dobrý Tvrďák v Košiciach                                     

od 15. do 26. júna 2015. Účastníkmi fundraisingovej kampane sú neziskové organizácie Maják 
a Úsmev ako dar.  

 
b) Súťažná bežecká časť kampane Dobrý Tvrďák v Košiciach sa uskutoční v stredisku Kavečany, 

počas preteku Tvrďák v nedeľu 28. júna 2015.  
 

c) Zapojené neziskové organizácie sa zaväzujú, že Nadácii Pontis poskytnú súčinnosť pri realizácii 
súvisiacej propagačnej kampane (poskytnutie foto, informácie ku vlastnej kampani a pod.).  

 
d) Vyhlásenie víťazov fundraisingovej aj bežeckej časti kampane bude počas preteku Tvrďák 

v Košiciach v nedeľu 28. júna 2015. V ten istý deň budú výsledky zverejnené                                         
aj na DobraKrajina.sk  

 
B: Kampaň súvisiaca s Tvrďákom na Divokej Vode v Čunove (19. septembra 2015) 
 
a) Nadácia Pontis vyhlási fundraisingovú časť kampane Dobrý Tvrďák na Divokej Vode v Čunove  

od 7. do 18. septembra 2015. Účastníkmi fundraisingovej kampane sú neziskové organizácie 
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Autistické centrum Andreas, Bol raz jeden človek, 
Centrum MEMORY, Claudianum, Člověk v tísni, Dogazyl, DSS Integra, Len Tak Tak, Mládež 
ulice, Nezábudka a Ulita.  

 
b) Súťažná bežecká časť kampane Dobrý Tvrďák sa uskutoční na Divokej Vode v Čunove, počas 

preteku Tvrďák v sobotu 19. septembra 2015.  
 

c) Zapojené neziskové organizácie sa zaväzujú, že Nadácii Pontis poskytnú súčinnosť pri realizácii 
súvisiacej propagačnej kampane (poskytnutie foto, informácie ku vlastnej kampani a pod.).  

 
d) Vyhlásenie víťazov fundraisingovej aj bežeckej časti kampane bude počas preteku Tvrďák                  

na Divokej Vode v Čunove v sobotu 19. septembra 2015. V ten istý deň budú výsledky 
zverejnené aj na DobraKrajina.sk  

 



 
3. VÝHRA ZA NAJVYŠŠIU VYZBIERANÚ SUMU   
 
a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk, resp. partner Dobrej krajiny                        

venuje 250 eur (ďalej ako Výhra 1) tej neziskovej organizácii zapojenej do Tvrďáka v Košiciach, 
ktorá od 15. do 26. júna 2015 od 0,00 hod. do 24,00 hod. vyzbiera najviac eur cez portál 
DobraKrajina.sk. Hodnotí sa celková vyzbieraná suma za celé uvedené obdobie.  
 

b) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk, resp. partner Dobrej krajiny                           
venuje 250 eur (ďalej ako Výhra 2) tej neziskovej organizácii zapojenej do Tvrďáka na Divokej 
Vode v Čunove, ktorá od 7. do 18. septembra 2015 od 0,00 hod. do 24,00 hod. vyzbiera najviac 
eur cez portál DobraKrajina.sk. Hodnotí sa celková vyzbieraná suma za celé uvedené obdobie.  
 

c) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobných mechanizmov DobraKrajina.sk, 
konkrétne:  
– platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);  

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

– z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk. 
 

d) Dary venované prostredníctvom jednorazového a trvalého prevodu z bankového účtu budú 
akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet DobraKrajina.sk v prípade Výhry 1 
najneskôr 26. júna 2015 do 24.00 hod. a v prípade Výhry 2 najneskôr 18. septembra 2015                  
do 24.00 hod. 

 
e) V rámci tejto kampane nie je povolené zbierať hotovosť. Do Výhry 1 a 2 sa započítajú len on-line 

dary. 
 
f) Darovanie na projekty účastníkov kampane bude možné aj po skončení fundraisingovej časti 

kampane, ale získané dary už nebudú započítané do celkovej vyzbieranej sumy naviazanej                   
na Výhry 1 a 2.  

 
4. VÝHRA ZA NAJRÝCHLEJŠIEHO BEŽCA NEZISKOVKY  
 
a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk, resp. partner Dobrej krajiny                             

venuje 250 eur neziskovej organizácii, ktorej zaregistrovaný bežec v rámci preteku Tvrďák 
dosiahne najrýchlejší čas v kategórii „Bežím súťažne na čas“. Čas sa bude samostatne hodnotiť 
v rámci Tvrďáka v Košiciach (Výhra 3) a Tvrďáka na Divokej vode – Čunove (Výhra 4).  
 

b) Listinu bežcov, ktorí bežia za neziskovky vygeneruje organizátor preteku, spoločnosť Zarlen s.r.o. 
podľa registrácie deň pred začiatkom pretekov v Košiciach (27. júna 2015) a deň pred začiatkom 
pretekov v Bratislave (18. septembra). Z tohto zoznamu bude vybraný najrýchlejší bežec 
neziskovky podľa času, za aký trasu Tvrďáka zabehne. 
 

c) Spoločnosť Zarlen s.r.o., organizátor preteku Tvrďák umožní 1 bežcovi za neziskovku bežať 
bezplatne. Údaje bežca, ktorý má bežať za neziskovku bezplatne nahlási nezisková organizácia 
na dobrakrajina@nadaciapontis.sk najneskôr do 31. mája 2015. Tohto bežca bude registrovať 
cez www.tvrdak.sk Nadácia Pontis.  

 
d) Údaje pre nahlásenie bežca neziskovej organizácie, ktorý beží bezplatne sú rovnaké ako je 

uvedené pri on-line registrácii cez www.tvrdak.sk:  
 Meno a priezvisko:  
 Pohlavie:  
 Rok narodenia:  
 E-mail súťažiaceho:  
 Tel. súťažiaceho:  
 Zdravotná poisťovňa:  
 Telefón v prípade núdze:  
 Súťažím ako tím alebo sólo (v prípade tímu uveďte názov):  
 Preferovaný štart vo vlne:  
 Súhlas so spracovaním osobných údajov:  



 
 

e) Ak chce nezisková organizácia postaviť vlastný tím, môže tak urobiť bez obmedzenia. Bezplatnú 
registráciu má však len 1 bežec/nezisková organizácia; ostatní bežci sa musia riadne 
zaregistrovať cez www.tvrdak.sk a uviesť pri tom, že bežia ako tím (názov si môžu zvoliť 
ľubovoľne).  
 

f) Podrobnejšie inštrukcie pre pretekárov sú k dispozícii na www.tvrdak.sk – organizátor ich má 
právo aktualizovať podľa potreby. 
 

g) V prípade tímu neziskovky sa do výhry za najrýchlejšieho bežca neziskovky bude počítať najlepší 
dosiahnutý čas bežca v rámci tímu neziskovky – v kategórii „Bežím súťažne na čas“.  

 
5. OSTATNÉ  
 
a) Nadácia Pontis si v prípade viacerých neziskových organizácií, ktoré dosiahnu rovnaký výsledok 

podľa týchto Pravidiel vyhradzuje právo rozdeliť výhru rovnakým dielom medzi viacerých 
výhercov.  

 

b) Výhry 1, 2, 3, 4, pripíše Nadácia Pontis výhercom na ich projekt, ktorý je vedený na portáli 
DobraKrajina.sk najneskôr do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov kampane Dobrý 
Tvrďák.  

 
c) Pre účely kampane Dobrý Tvrďák sa pod „darcom“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická 

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

 

d) Darovanie sa deje v zmysle etických princípov portálu DobraKrajina.sk  
 
e) Zástupcovia neziskovej organizácie dávajú účasťou v kampani Dobrý Tvrďák Organizátorovi 

kampane 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 kampane               
v súvislosti s kampaňou Dobrý Tvrďák 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.  

 
f)  Účastníci kampane Dobrý Tvrďák udeľujú Organizátorovi kampane 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.  
 

g) Organizátor kampane sa zaväzuje, že portál DobraKrajina.sk bude v čase konania fundraisingovej 
časti kampane, t. j. od 15. júna do 19. septembra 2015, od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný.  
 

h) Zapojením sa do kampane Dobrý Tvrďák, neziskové organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že 
sa budú riadiť týmito Pravidlami a budú súťažiť čestne a v súlade s Etickými princípmi Dobrej 
krajiny uvedenými na tejto linke: https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/eticky-kodex .  
 

i) Zapojené neziskové organizácie berú na vedomie, že výhry v rámci kampane Dobrý Tvrďák nie je 
možné vymáhať súdnou cestou.  

 
V Bratislave 29. apríla 2015, © Nadácia Pontis 

https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/eticky-kodex

