PRAVIDLA SOUTĚŽE DÁREK PRO NAŠE MĚSTO
1. Tyto podmínky upravují soutěž "Dárek pro naše město" (dále též „soutěž“), kterou organizuje
společnost Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, sídlo: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava a
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706, sídlo: Konzumní 298/6A, 736 01 Havířov
(dále jen „organizátoři“).
2. Soutěž je otevřena všem základním školám na území města Havířova. Soutěže se zúčastňují vždy
jednotlivé třídy a je možné přihlásit i více tříd z jedné školy.
3. Základní podmínkou pro účast v soutěži je zaregistrování se do soutěže zasláním přihlašovacího
emailu s kontaktními údaji (třída, škola, jméno vyučujícího, telefonní kontakt, počet žáků) na
adresu petra.orosova@veolia.com, a to do 11. listopadu 2016.
4. Třídu musí zaregistrovat učitel (třídní nebo jiný učitel, případně vychovatel školní družiny či
školního klubu). Podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance dané školy. Učitel je zodpovědný za
komunikaci s organizátory soutěže a nese také odpovědnost za správnost údajů zadaných o třídě.
Jeden učitel může registrovat do soutěže více tříd dané školy. Každá třída může být registrována
jen jednou.
5. Soutěž je určena žákům 4.-5. tříd ZŠ. Jako třída je počítána i malotřídka, kterou navštěvují žáci 4-5
ročníku, a právě tito smí být účastníky soutěže.
6. Soutěž bude zahájena 11. listopadu 2016 a ukončena 30. listopadu 2016, pokud nebude
stanoveno organizátory jinak.
7. V rámci soutěže mají žáci vymyslet a realizovat projekt, jak je definován níže, zdokumentovat jej a
zaslat jej organizátorům.
VYMEZENÍ PROJEKTU
8. Projektem se rozumí činnost, která bude mít pozitivní dopad na životní prostředí ve městě
Havířově a kterou žáci jedné třídy společně vymyslí a zrealizují. Žáci mohou za doprovodu
vyučujícího vykonat tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

uklízet a zvelebovat: úklid konkrétního místa, parku
vysadit: strom, keř, květiny…
informovat: vytvoření informačního stánku, letáčků, dotazníků, informačních kampaní pro
spolužáky, sousedy, kolemjdoucí…
založit: dětský klub, sdružení apod., jehož náplní by byla péče o životní prostředí
vymyslet: ekologický projekt ve škole (šetření energiemi, tvorba recyklačních košů,
informačních cedulek, apod.)
najít: nové využití pro věci, které by člověk normálně vyhodil
pomoci: nějakému konkrétnímu sdružení, které se zabývá ochranou životního prostředí
vytvořit a nacvičit: představení, které upozorní ostatní na problémy životního prostředí

Výstupem z projektu bude plakát ve formátu A2, jehož prostřednictvím žáci zdokumentují a popíšou
svůj projekt. Plakát obsahuje následující povinné prvky:
•
•
•

fotografie z projektu,
popis projektu a vysvětlivky,
ilustrace nebo obrázky.

Projekt může být uskutečněn kdykoliv po dobu trvání soutěže.

9. Třídy, účastnící se soutěže, musí svůj projekt donést či odeslat na adresu HAVÍŘOVSKÁ
TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov - Šumbark, a to do 30.
listopadu 2016.
10.Po předání výstupu z projektu bude organizátory posouzen obsah výstupů a v případě, že nebude
v rozporu s omezeními dle odstavce 15 těchto pravidel, budou předány hodnotící komisi.
11. V prosinci 2016 se sejde porota, v níž zasednou zástupci organizátorů, aby vybrala vítěznou třídu.
Vyhlášení vítězů proběhne nejpozději do 15. prosince 2016. Projekty budou posuzovány dle
následujících kritérií:
• konkrétní nápad na projekt,
• dopad projektu na životní prostředí,
• míra, do jaké se zapojila celá třída (samostatnost žáků),
• originalita a kreativita,
• výtvarné a fotografické zpracování projektu.
CENY SOUTĚŽE
12. Výlet dle vlastního výběru pro třídu v hodnotě do 15 000 Kč (1. místo), encyklopedie, knihy a
další hezké ceny v hodnotě do 7 000 Kč (2. a 3. místo).
13. Organizátoři budou domlouvat a organizovat uplatnění výhry se zástupcem školy, z níž pochází
vítězná třída.
14. Ceny ze soutěže jsou nepřevoditelné a nemohou být směněny za finanční hodnotu. V případě, že
si výherci výhru nepřevezmou do 31. prosince 2017, propadají výhry ve prospěch organizátorů.
Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry nejsou soudně vymahatelné.
15. V rámci této soutěže si organizátoři vyhrazují právo vyřadit Projekt (soutěžící) splňující jednu či
více z následujících podmínek:
a) je v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky,
b) obsahuje jakákoli nevhodná vizuální či slovní vyjádření, která by byla v rozporu s
dobrými mravy,
c) obsahujíce vizuální, slovní či jiné informace nebo součásti, jež mohou porušovat práva
duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva nebo jiná
práva třetích osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání,
d) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení
původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním
zaměnitelné,
e) jakýmkoli jiným způsobem by mohly poškodit dobré jméno organizátorů nebo skupiny
VEOLIA.
16. Organizátoři neodpovídají za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících
dokumentaci k projektu v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu
organizátorů.
17. Zaregistrováním do soutěže a zasláním dokumentace k projektu vyjadřuje účastník souhlas
s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení a adresa pro účely této soutěže a pro účely marketingu a reklamy
prováděné společností Veolia Energie ČR, a.s. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje
účastník na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, má právo přístupu
ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování
osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.

18. Účastí v soutěži dále uděluje účastník organizátorům bezúplatně nevýhradní licenci k autorským
dílům, které jsou obsaženy v dokumentaci k projektu - tj. výtvarným dílům, fotografiím, aj. (dále
jen „dílo“) a to ke všem způsobům užití v době poskytnutí známým a/nebo v budoucnu vzniklým
včetně možnosti provádět úpravy děl, v neomezeném rozsahu, komerčně i nekomerčně, na
celou dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa. V rámci užití díla jsou organizátoři
oprávněni užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké bylo
účastníkem odevzdáno), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a
jinou změnou díla, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo
zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského
charakteru; k tomu účelu jsou organizátoři oprávněni dílo upravovat a jinak měnit.
19. Dále účastník soutěže zasláním dokumentace k projektu potvrzuje a závazně prohlašuje, že:
• je autorem/spoluautorem díla dodaného do soutěže nebo má od autora a všech osob na
díle (např. fotografii) vystupujících nebo s ním jinak spojených souhlas s užitím v rámci
této soutěže,
• zveřejněním nebo jiným užitím díla (např. fotografie, kresby) nevznikne organizátorům
žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná
práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti
třetích osob),
• zveřejněním nebo jiným užitím díla nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a
dobré mravy,
• výše zmíněné poskytnutí licence k dílu (bod 16 pravidel), jakož i souhlas s pořízením a
užitím obrazových záznamů, je sjednáno bez nároku na jakoukoliv náhradu nebo finanční
odměnu.
20. V případě další potřeby užití zaslaného díla ze strany organizátorů (rozuměj nad rámec výše
uvedený) účastník potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek písemně potvrdí právo užití
předmětného díla organizátorům. Za toto užití účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či
nefinanční odměna nebo protiplnění. Účastník bere na vědomí, že organizátoři jsou oprávněni
požadovat souhlas jeho zákonného zástupce k poskytnutí licence k dílu (dílům), které je
obsaženo v dokumentaci k projektu a souhlas se zpracováním osobních údajů.
21. Organizátoři si vyhrazují právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla a rovněž
si vyhrazují právo bez udání důvodu vyměnit výhry za takové, které jsou odpovídající náhradou.
22. V případě, že dojde ke změnám Pravidel soutěže, budou změněná Pravidla zveřejněna na
webové stránce organizátorů. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty. Organizátoři nenesou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním
výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně
dohodnuto jinak. Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se Soutěže
podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátoři tímto nepřebírají vůči účastníkům
Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátorů
uvedená v těchto Pravidlech. Organizátoři nejsou odpovědní za jakékoli technické problémy
vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v rámci Soutěže
pouze pravdivé údaje. Organizátoři nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností
webové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

