
 
 

ODMENY PRE AMBASÁDOROV 
 

Rozbehnisa.sk je na misii inšpirovať k podnikaniu 100 000 ľudí skôr, ako sa postaví diaľnica do 
Košíc. Vytvorili sme k tomu video modul Spoznaj podnikanie. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám 
pomôžu s premietaním video modulu a inšpirovaním ľudí k podnikaniu. 
 

PODMIENKY 
1. Video modul Spoznaj podnikanie je dostupný online na https://rozbehnisa.sk/spoznaj-podnikanie/  
2. Ambasádorom programu sa môže stať ktokoľvek, je potrebné sa registrovať na 

https://rozbehnisa.sk/registracia-ambasador/  
3. Odmeňujeme všetkých ambasádorov, ktorý zrealizujú premietania pre viac ako 10, 50 a 100 ľudí. 

Takisto odmeníme troch ambasádorov, ktorí zrealizujú premietania pre najväčší počet divákov.  
4. Do hodnotenia zahŕňame premietania zrealizované od1.9.2019 do 13.12.2019 
5. Publikum pre premietanie môže byť ktokoľvek, kto má záujem o rozbehnutie podnikania 
6. Každé premietanie musí byť pridané cez https://rozbehnisa.sk/premietanie-formular/. Formulár sa 

zobrazí v profile ambasádora po registrácii. 
7. Každé premietanie musí mať priloženú fotku, na ktorej je zjavný počet účastníkov. Premietania 

uskutočnené medzi 1.9 - 7.10 nemusia mať fotku. Toto neplatí pre kategóriu Ambasádor TOP 
8. Pre vyzdvihnutie odmien je potrebné vyplniť do 13.12 hodnotiaci report. 

 

ODMENY 
Zoznam odmien pre ambasádorov, ktorí zrealizujú premietania pre viac ako 10, 50 a 100 divákov. 
 

Odmena Ambasádor10 Ambasádor50 Ambasádor100 
Profil ambasádora a organizácie na online 
mape ambasádorov. 

ÁNO ÁNO ÁNO 

Prístup do R! kurzu v hodnote 55€ pre zvolenú 
osobu (bez konzultácie). 

 ÁNO ÁNO 

PDF certifikát o zapojení pre ambasádora & 
organizáciu. 

 ÁNO ÁNO 

10€ poukaz na nákup na martinus.sk.   ÁNO 
10€ poukaz na nákup na nay.sk.   ÁNO 

 
Traja ambasádori s najväčším počtom divákov získajú odmeny ako Ambasádor 50 a k tomu:  

1. Miesto: 50€ poukaz na nákup na martinus.sk a 50€ poukaz na nákup na nay.sk. 
2. Miesto: 100€ poukaz na nákup na martinus.sk a 100€ poukaz na nákup na nay.sk. 
3. Miesto: 150€ poukaz na nákup na martinus.sk a 150€ poukaz na nákup na nay.sk. 

https://rozbehnisa.sk/spoznaj-podnikanie/
https://rozbehnisa.sk/registracia-ambasador/
https://rozbehnisa.sk/premietanie-formular/
https://forms.gle/Yokhfq3UZSKztQDC9

