Pravidla soutěže

„ZACHRAŇTE ZMATENÉ PLECHOVKY“
Tato pravidla upravují podmínky soutěže „Zachraňte zmatené plechovky“ (dále jen „pravidla“) v
České republice, a to následovně:
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1. Pořadatelem soutěže „Zachraňte zmatené plechovky“ (dále jen „soutěž“) je
společnost
BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., se sídlem 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25,
Maďarsko, DIČ: 10766299-2-44 (dále jen „pořadatel“).
2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
2.1. Organizátorem a technickým zajišťovatelem soutěže je společnost Garp Integrated
s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 277 09
540, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 (dále
jen „organizátor“).
2.2. Organizátor technicky zajišťuje celý průběh soutěže a zároveň pořadatele zastupuje
v jednání se soutěžícími a dalšími zúčastněnými osobami. Kde je v těchto pravidlech
uvedeno, že je k jednání souvisejícímu s průběhem soutěže a/nebo k jednání ve vztahu
k jiným účastníkům oprávněn pořadatel, platí, že je k takovému jednání na základě
zmocnění oprávněn i organizátor.
3. DOBAA MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
3.1.Soutěž probíhá v termínu od 28. 9. 2020 do 22. 11. 2020 včetně (dále jen „doba konání
soutěže“) s tím, že do soutěže je možné se zaregistrovat již od 1. 9. 2020
3.2.Doba konání soutěže je dále rozdělena za 4 soutěžních období:
-

28. 9. 2020 až 11. 10. 2020;

-

12. 10. 2020 až 25. 10. 2020;

-

26. 10. 2020 až 8. 11. 2020;

-

9. 11. 2020 až 22. 11. 2020
(dále jen společně „soutěžní období“).

3.3.Soutěž se koná na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
4. SOUTĚŽÍCÍ
Soutěž je určena výhradně pro 3. až 7. třídy základních škol (dále jen „školy“) se sídlem
na území České republiky; výslovně se stanovuje, že pro účely realizace a vyhodnocení
této soutěže bude rozlišováno vždy zvlášť mezi jednotlivými školami, byť by jedna
právnická osoba vykonávala činnost více škol dle příslušného právního předpisu (dále jen
„soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).
5. ÚČAST V SOUTĚŽI
5.1.Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojí tak, že v období od 1. 9. 2020 do 20. 9.
2020 zašle pořadateli registrační e-mail na adresu info@zmateneplechovky.cz. Účastníka je
oprávněn do soutěže registrovat pouze jeho oprávněný zástupce (např. ředitel příslušné
školy) nebo jím výslovně pověřená osoba.
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5.2.V rámci registračního e-mailu sděluje soutěžící následné identifikační údaje:
a) Název soutěžícího
b) E-mail kontaktní osoby soutěžícího
c) Sídlo soutěžícího
(dále jen “registrační údaje”).
5.3.Zasláním e-mailu s registračními údaji soutěžící potvrzuje, že souhlasí se zařazením do
soutěže a jejími podmínkami a zároveň bere na vědomí a souhlasí, že registrační údaje
uvedené při registraci mohou být pořadatelem soutěže v průběhu soutěže namátkově
kontrolovány a zároveň bude použity při konečném určení výherců po skončení soutěže.
5.4.Celkem bude takto do soutěže zařazeno prvních 30 zájemců o účast v soutěži, kteří
řádně a včas zašlou pořadateli shora popsaným způsobem e-mail s registračními údaji.
6. POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO
Soutěžící (tedy příslušná škola) je povinen informovat zákonné zástupce všech dětí
(žáků, studentů), které se jejich prostřednictvím a z jejich iniciativy budou účastnit
aktivit spojených s touto soutěží, o pravidlech této soutěže.
7. MECHANIKA SOUTĚŽE
7.1.V průběhu prvního dne každého ze 4 soutěžních období rozešle pořadatel všem
soutěžícím na e-mailovou adresu kontaktní osoby, která byla sdělena v rámci registračních
údajů, komiks s tématem recyklace kovových odpadů, jehož součástí bude určitá soutěžní
aktivita. Celkem budou pořadatelem takto tedy vypsány 4 soutěžní aktivity (dále jen
společně jako „soutěžní aktivity“ nebo jednotlivě jako „soutěžní aktivita“). Spolu s
každou soutěžní aktivitou budou soutěžícím sděleny i všechny její podmínky a zadání.
7.2.Splnění soutěžní aktivity soutěžící vždy doloží zasláním fotografií (min. 1)
dokumentujících tuto skutečnost pořadateli soutěže, (blíže o podmínkách kladených na tyto
fotografie a způsobu jejich zasílání viz čl. 8. a 11. níže).
7.3.Pokud soutěžící řádně splní všechny 4 soutěžní aktivity, postupuje do slosování o
výhru.
7.4.Soutěžní aktivity je nutné plnit v pořadí dle jejich zaslání soutěžícím, tedy v pořadí 1.
až 4., není možné plnit je v odlišném pořadí.
7.5.Splnění jednotlivých soutěžních aktivit není nijak v době konání soutěže časově
omezeno, tedy je možné je plnit v libovolném čase v době konání soutěže, vždy však ve
stanoveném pořadí, tedy chronologicky podle data sdělení soutěžícím. Na aktivity splněné
po skončení doby konání soutěže, tedy po 22. 11. 2020, nebude brán zřetel.
8. ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ DOKLADŮ O PROVEDENÍ SOUTĚŽNÍ AKTIVITY:
8.1. Soutěžící jsou povinni z každé jednotlivé soutěžní aktivity pořídit alespoň jednu
fotografii tak, aby z ní bylo patrné, o jakou soutěžní aktivitu se jedná, pořadí soutěžní
aktivity a její splnění.
8.2. Fotografie musejí být v elektronické formě ve formátu .jpg nebo .png. Maximální
velikost souboru musí být 500 kB. Tyto fotografie doloží pořadateli zasláním na emailovou adresu info@zmateneplechovky.cz.
8.3. Zasláním fotografií pořadateli dle předešlého odstavce soutěžící potvrzuje a odpovídá
za to, že poskytnutím fotografií nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či
obecně závazných předpisů, např. práva osob zobrazených na zaslaných fotografiích (tj.
práva osobnostní), resp. zejména dětí, že disponuje veškerými potřebnými souhlasy
zejména zákonných zástupců dětí, práva majitelů věcí či ochranných známek atd., což
kdykoliv pořadateli doloží podpisem čestného prohlášení. Veškeré nutné souhlasy
související se zasláním fotografií, resp. zejména souhlas zákonných zástupců dětí, si musí
soutěžící získat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním stvrzuje,
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že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě,
že poskytnutím fotografií jsou porušena práva třetích osob, je soutěžící za takové porušení
plně odpovědný a pořadatel je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již
byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě
škody pořadateli anebo třetím osobám.
8.4. Pořadatel soutěže upozorňuje, že prostřednictvím e-mailu info@zmateneplechovky.cz
je umožněno jednotlivým soutěžícím, zákonným zástupcům, jakož i rodičům nahlásit
pořadateli nedostatečný souhlas se zapojením svého dítěte do soutěžní aktivity (např. účast
v soutěži či zobrazení dítěte na soutěžní fotografii, s jehož účastí v soutěži nedal zákonný
zástupce souhlas). Pořadatel se zavazuje nevhodnost příspěvku obratem prošetřit a sjednat
nápravu.
9. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ
9.1. Do soutěže je vložena jedna výhra v podobě 50.000,- Kč, která je určena na nákup
sportovního vybavení pro vítězného soutěžícího (dále jen „výhra“).
9.2. Všichni soutěžící, kteří řádně splní všechny 4 soutěžní aktivity a doloží to způsobem
uvedeným v předešlém čl. 8, postupují do slosování o výhru.
9.3. Slosování se uskuteční nejpozději do termínu 4. 12. 2020. Výherce bude následně
kontaktován pořadatelem za účelem oznámení výhry a ujasnění pokynů k převzetí výhry.
Výherce bude současně vyhlášen a následně zveřejněn na webových stránkách
www.zmateneplechovky.cz, s čímž účastí v soutěži vyslovuje svůj souhlas.
10. PODMÍNKY ČERPÁNÍ VÝHRY
10.1.Výherce je povinen nejpozději do 30. 6. 2021 písemně sdělit pořadateli seznam
sportovního vybavení spolu s odpovídajícími účetními doklady – fakturami, které si přeje
z výhry proplatit. V případě, že takto výherce řádně ve stanovené lhůtě prokáže pořadateli
účel využití výhry, tedy nákup sportovního vybavení pro výherce, pořadatel odpovídající
faktury proplatí, a to přímo dodavatelům příslušného sportovního vybavení, nejvýše však
souhrnně v celkové výši výhry, tedy 50.000,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje oprávnění
konečného rozhodnutí o tom, zda byly řádně a včas splněny podmínky pro realizaci výhry,
nebo nikoliv; pořadatel je za tímto účelem oprávněn vyžádat si, a to i opakovaně, doplňující
účetní i jiné doklady od výherce.
10.2.Nevyčerpaná část výhry nebude výherce nahrazena v penězích ani jiným způsobem.
Taková část výhry propadá ve prospěch pořadatele a výherce ji již nemůže využít.
10.3.Pořadatel je oprávněn, a to i zpětně zkontrolovat, zda výhra byla skutečně použita v
souladu s pravidly soutěže; výherce je povinen mu za tím účelem poskytnout
součinnost. V případě, že výhra nebo její část nebude realizována v souladu s těmito
pravidly (přičemž konečné posouzení náleží zásadně pořadateli soutěže), propadá taková
výhra nebo její část pořadateli soutěže; tím není dotčen nárok organizátora a/nebo
pořadatele domáhat se náhrady dalších případně vzniklých škod či nehmotných újem.
11. SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE A LICENCE
11.1.Soutěžící mohou do soutěže zasílat pouze takové fotografie (dále jen „soutěžní díla“),
které jsou jejich vlastním výtvorem. Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla, která
svým obsahem či formou nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či oprávněnými
zájmy pořadatele, organizátora a dalších subjektů na pořádání soutěže zúčastněných.
Pořadatel si proto zejména vyhrazuje právo nezařadit do soutěže soutěžní díla obsahující
prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v
rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé
psychotropní a omamné látky atd. Pořadatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje
rozhodnutí či odpovídat v této souvislosti na dotazy.
11.2. Odesláním soutěžního díla do soutěže soutěžící bezplatně uděluje společnosti
pořadatele a organizátorovi nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného
soutěžního díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licenci soutěžící uděluje
v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní
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ochrany díla. Licenci soutěžící uděluje zejména na použití soutěžního díla pro účely této
soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely společnosti pořadatele a organizátora a jejích
výrobků, s tím, že zejména mohou být soutěžní díla zveřejněna na
www.zmateneplechovky.cz a v dalších PR materiálech pořadatele a organizátora soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že společnost pořadatele a organizátora není povinna tuto licenci
využít, je oprávněna toto právo převést na třetí osoby a je oprávněna upravit soutěžní dílo
jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Soutěžící potvrzuje, že je si vědom své plné
odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením
licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných
právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů,
jakož i dalších právních předpisů. Svojí účastí v soutěži soutěžící zejména potvrzuje, že
soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití
jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních
pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, zejména dětí, tj. např. práva
osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy
související se zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící vypořádal na vlastní náklady a
vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva
třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, bere na vědomí, že za takovéto porušení
je plně odpovědný. Soutěžící bere na vědomí, že je povinen společnosti organizátora a
společnosti pořadatele uhradit jakoukoli škodu, újmu či jiné náklady v případě porušení
licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu v takovém případě
zanikne právo na převzetí příslušné výhry a jeho výhra bez náhrady propadne pořadateli.
11.3. Zasláním soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel soutěžící potvrzuje a
zavazuje se kdykoliv na základě žádosti pořadatele prokázat:
a) písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo vytvořil a/nebo že má neomezená
práva poskytovat dalším osobám práva k jeho užití v neomezeném rozsahu,
b) písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v
soutěžním díle, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením
soutěžního díla do této soutěže i s užitím soutěžního díla v neomezeném rozsahu
podle ustanovení těchto pravidel (zejména v případě osob mladších 18 let souhlas
jejich zákonných zástupců v uvedeném rozsahu).
12. OSTATNÍ USTANOVENÍ
12.1.Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
12.2.Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.
12.3. Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou; výhry nemohou být
poskytnuty alternativně.
12.4.Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, organizátora a
všech spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem
stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, nemá
nárok na výhru a pořadatel je oprávněn ji ze soutěže (i po vyhlášení výsledků soutěže)
vyloučit.
12.5. Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s
pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník
soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých
informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel má zároveň
právo takového účastníka ze soutěže bez dalšího vyloučit.
12.6. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit
výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12.7. Pořadatel soutěže je oprávněn si kdykoliv v průběhu soutěže i kdykoliv po jejím
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skončení vyžádat od účastníka soutěže doklady či jinak dle vlastní volby zkontrolovat, že
příslušný účastník jedná v souladu s pravidly této soutěže, poskytuje v jejím rámci
výhradně správné a pravdivé údaje apod.; účastník je povinen poskytnout pořadateli při
uvedené kontrole veškerou potřebnou součinnost.
12.8. Pořadatel je kdykoliv oprávněn provést v případě jakéhokoliv účastníka soutěže
kontrolu plnění soutěžních aktivit. V případě, že při takovéto kontrole zjistí jakékoliv
nesrovnalosti, které mohou mít vliv na vyhodnocení soutěže, je oprávněn takového
účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.
12.9. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na
propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem
úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění
pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených
spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
12.10. O námitkách a reklamacích rozhoduje s konečnou platností pořadatel. V případě
pochybností o dodržení či splnění pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné
skutečnosti na účastníkovi.
12.11. Úplné znění těchto pravidel soutěže je účastníkům k dispozici na
www.zmateneplechovky.cz anebo na infolince info@zmateneplechovky.cz.
12.12. Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže.
Pořadatel je oprávněn soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Dojde-li ke změně těchto
pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na stránkách www.zmateneplechovky.cz.
12.13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během Soutěže či rozhodnout
o přerušení či úplném zrušení soutěže. V případě zrušení této soutěže nemají soutěžící
nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v
souvislosti s touto soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti pořadatele a organizátora se
uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy
České republiky.
12.14. V případě, že účastník sdělí organizátorovi či pořadateli jakékoliv osobní údaje,
zejména e-mailovou adresu při registraci, vztahuje se na takové osobní údaje toto
ustanovení pravidel. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje
účastníka soutěže za účelem realizace této soutěže (registrace účastníka v soutěži,
vyhodnocování a výplata výher) na základě souhlasu účastníka soutěže projeveného
vstupem do této soutěže, a to po dobu konání soutěže a 1 rok po jejím ukončení. Pořadatel
pověřil zpracováním osobních údajů v rámci soutěže organizátora jakožto zpracovatele
osobních údajů. Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem, a to ze strany
zaměstnanců organizátora jakožto zpracovatele. Údaje účastníka nebudou předávány
žádným jiným příjemcům a rovněž nebudou předávány do zahraničí (mimo Českou
republiku). Údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech pořadatele v IT
systémech v České republice. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících.
Aby pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému
zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a
zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje. Soutěžící je oprávněn
požadovat informaci o zpracování svých údajů, zejm. o účelu zpracování údajů, rozsahu,
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních
údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně
kategoriích příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout
bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může pořadatel požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Pokud se soutěžící
domnívá, že pořadatel zpracovává jeho nepřesné či neaktuální údaje, má právo požadovat
po pořadateli, aby takové údaje opravil či aktualizoval. V případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů k pořadateli na e-mailu info@zmateneplechovky.cz anebo se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha
7, www.uoou.cz. Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly pořadatelem
vymazány, zejm. v případě že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány; soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány
protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v
právu Evropské unie nebo členského státu, které se na pořadatele vztahuje; nebo osobní
údaje byly neoprávněně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
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společnosti. Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat
po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu.
Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich
předání po pořadateli.
V Praze dne 1. 9. 2020
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