
 

Priebeh súťaže:
V každom letnom čísle KN 26 až KN 35 uverej-
níme na 3. strane dve súťažné otázky o publi-
káciách a periodikách Spolku svätého Vojtecha. 
Jedna otázka sa bude týkať histórie a druhá 
súčasnosti. Vyberte správnu odpoveď A, B alebo 
C a vpíšte ju do súťažnej karty (na druhej stra-
ne). Ku každej dvojici odpovedí nalepte kupón. 
Raz môžete namiesto kupónu použiť žolíka.

Vyhodnotenie:

Po skončení súťaže nám do 14. septembra 
2022 pošlite vyplnenú súťažnú kartu na ad-
resu redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 
810 00 Bratislava 1, heslo: Leto s knihami SSV. 
Výhercov vyžrebujeme 16. septembra 2022 
a ich mená uverejníme v KN 38. 

Odmeny v hodnote za takmer 2 000 €!

Do žrebovania o 10 hodnotných cien budú zara-
dení tí, ktorí správne odpovedia aspoň na 18 z 20 
otá zok a nalepia na kartu všetkých desať kupónov.

Ceny:
1. cena:  Peňažná výhra 1 000 eur. 
2. cena:  Pobytový rodinný poukaz v hodnote 

500 eur pre 4 osoby na 5 nocí v Apart-
máne ELEMIR Bešeňová. Venuje ro-
dina Božekovcov. 

3. cena:  Publikácia Dômyselný rytier Don Qui
jote de la Mancha v hodnote 150 eur. 
Venuje Spolok svätého Vojtecha.

4. cena:  Kolekcia omšového vína v hodnote 66 
eur. Venuje Spolok svätého Vojtecha. 

5. a 6. cena: Kolekcia 90 dní s aróniou po 57 
eur. Venuje e-shop www.zamio.sk. 

7. cena:  Ročné predplatné Katolíckych novín 
v hodnote 52 eur. Venujú Katolícke 
noviny. 

8. cena:  Kolekcia knižných noviniek Spolku 
svätého Vojtecha v hodnote 40 eur. 
Venuje Spolok svätého Vojtecha.

9. a 10. cena: Dvojročné členstvo v Spolku svä-
tého Vojtecha. Venuje Spolok svätého 
Vojtecha. 

PREŽITE LETO S KNIHAMI SSV
ZAPOJTE SA DO LETNEJ ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE KN

LETO S MILOSRDENSTVOM
– prázdninová súťaž pre celú rodinu

Letná čitateľská súťaž  
Katolíckych novín 

LETO S KNIHAMI
SPOLKU SVÄTÉHO 

VOJTECHA
Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a zoznam cien nájdete aj na stránke www.katolickenoviny.sk.
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Ilustračná snímka: Erika Litváková

Pre prázdninujúcich čitateľov a ich rodičov či 
starých rodičov a kamarátov sme toto leto pri
pravili hru Leto s milosrdenstvom, v ktorej 
spolu so sv. Faustínou, sv. Matkou Terezou a pá
pežom Františkom budeme odhaľovať, čo je to 
milosrdenstvo a prečo ho dnešný svet naliehavo 
potrebuje. Počas deviatich týždňov sa v rubrike 
Deťom v KN 26 – KN 34 budeme o milosrden
stve nielen hravou formou učiť, ale ho budeme 
aj konkrétne konať.  

Odmeny:

Na každého súťažiaceho čaká po zaslaní hracej 
karty a vyplneného zápisníka s úlohami prekva
penie. Okrem toho 50 vyžrebovaných detí získa 
darčekovú kartu v hodnote 30 eur na nákup 
školských potrieb v predajniach spoločnosti 
LIDL Slovenská republika a krásne maľovanky 
z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. 

Pravidlá súťaže:

• Na hraciu kartu si do označených políčok 
budete postupne vlepovať 9 kupónov, ktoré 
nájdete pri jednotlivých častiach letnej hry. 
Raz môžete využiť žolíka.

• Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) 
si zapíšete do prázdninového zápisníka (ho-
cijakého zošita) a po skončení hry nám ho 
pošlete s vyplnenou hracou kartou (prosíme 
o vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 
dieťaťa) najneskôr do 7. septembra 2022 na 
adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 
Bratislava 1, heslo: Leto s milosrdenstvom. 
Výhercov vyžrebujeme 9. septembra 2022 
a ich mená uverejníme v KN 37.

• Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy 
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.
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KN 34

Pri každej otázke vpíšte jedno písmeno so správnou odpoveďou (A, B alebo C). 

Meno a priezvisko: 

Ulica, číslo domu: 

PSČ, obec:  Telefón, e-mail:  

KN si predplácam  ☐ KN si kupujem  ☐ Iné  ☐

Meno dieťaťa:

Ulica: 

Obec:   PSČ:

Vek dieťaťa (prosíme uviesť kvôli výhre):

Mená zapojených súťažiacich:

Ktorá časť letnej hry sa vám najviac páčila?

Koľký raz si si spestril prázdniny letnou hrou Katolíckych novín?

Tvoj odkaz redakcii KN, Dobromilke a Svetlúšikovi:

Mám vek menej ako 16 rokov –  áno     nie 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa  
kvôli účasti v detskej súťaži Leto s milosrdenstvom 2022 v súlade 
s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie 
z dôvodu výhry).  
Súhlas potvrdzujem svojím podpisom:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Osobné údaje dieťaťa budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, 
Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade 
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 
zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).
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Ďalšie dôležité informácie (GDPR):

Do súťaže sa môže prihlásiť iba osoba staršia 
ako 16 rokov. Zapojením sa do súťaže a odo-
slaním vyplnenej hracej karty na adresu re-
dakcie Katolíckych novín, P. O. Box 276, 810 00 
Bratislava 1, udeľujete súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov kvôli účasti v letnej 
čitateľskej súťaži Leto s knihami Spolku svä
tého Vojtecha v súlade s podmienkami súťaže 
(zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie 
z dôvodu výhry).
Súhlas potvrdzujem svojím podpisom:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Váš podpis)

Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych 
novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení 
súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Na-
riadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane osob-
ných údajov (GDPR).

Ilustračná snímka: Erika Litváková
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Hracia karta
LETO S MILOSRDENSTVOM

 2022


