PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA – „EkoEDA“
1. Pořadatel Soutěže
Soutěž projektu Zelená škola „EkoEDA“ (dále jen Soutěž) pořádá a technicky zajišťuje společnost REMA
Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4; IČO 64510263, provozovatel kolektivního
systému REMA Systém, ve spolupráci se společností REMA Battery, s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4, IČO 28985681, provozovatelem kolektivního systému REMA Battery (dále jen „Pořadatel“).
Webové stránky pořadatele http://www.remasystem.cz a http://www.zelenaskola.cz.
2. Termín Soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 6. 2. 2017 do 30. 6. 2017 včetně. Pořadatel si vyhrazuje
právo změnit dobu trvání soutěže.
3. Předmět Soutěže
Předmětem Soutěže je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů v minimálním
množství 20 kg. Soutěže se účastní subjekty zapojené do projektu Zelená škola. Do projektu je možné se zapojit
kdykoliv v průběhu soutěže, viz http://www.zelenaskola.cz.
Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kategorií:
a) mateřské školy;
b) základní a střední školy;
(dále jen „Škola“).
Soutěž se skládá ze tří částí:
1. Každá zapojená Škola, která nashromáždí a odevzdá vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie
a akumulátory dle těchto Pravidel soutěže, obdrží vyplacenou finanční odměnu (dále jen „Odměna“) za
odevzdané množství podle Sazebníku.
2. Tři zapojené Školy z každé kategorie, které ve stanoveném Termínu odevzdají největší hmotnostní
množství vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů, přepočtené na jednoho žáka,
obdrží věcné ceny. Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout o konečném
pořadí.
3. Zapojené Školy se automaticky mohou zapojit do doplňkové soutěže „Nejstarší mobil“, a to za splnění
podmínek uvedených níže.
Svoz elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů se realizuje prostřednictvím objednávky
u Pořadatele v období Termínu soutěže, nejpozději však do 31. 5. 2017, a to prostřednictvím Systému pro sběr,
svoz a zpracování. Realizace svozu bude provedena nejpozději do 10 kalendářních dnů od objednání. Je možné
učinit libovolný počet objednávek svozů v daném období - odevzdaná množství se sčítají pod identifikačním
číslem organizace během Termínu soutěže.
4. Podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se může za splnění níže uvedených podmínek účastnit každá Škola, která je zapojena do projektu
Zelená škola.
Soutěž probíhá na základě principu poměrného zastoupení žáků vůči sběru. Celkové množství za uvedené
období bude přepočteno na žáka ve Škole. Tři nejlepší Školy dle uvedeného hodnocení získají věcné ceny dle
pořadí umístění v jednotlivých kategoriích – mateřské školy; základní a střední školy.
Podmínkou pro zařazení Školy do Soutěže je vyplnění registračního formuláře na internetové stránce
http://www.remasystem.cz/EkoEDA
V průběhu registrace je nutné uvést skutečný a pravdivý počet žáků/studentů Školy. V případě nedodržení
tohoto pravidla si Pořadatel vyhrazuje právo Školu ze Soutěže vyřadit.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby, které se svou činností podílí na této
soutěži, a osoby těmto osobám blízké dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo
doplnit její pravidla, jakož i právo kdykoliv Soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání Soutěže.
Případné ukončení soutěže bude avizováno na webových stránkách Pořadatele.
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5. Podmínky účasti v doplňkové soutěži „Nejstarší mobil“
Předmětem soutěže „Nejstarší mobil“ je v rámci sběru vysloužilých elektrozařízení zdokumentovat (vyfotit
a popsat) nejstarší mobilní telefon, který účastník soutěže odevzdá ke svozu. Tato soutěž je určena pro
jednotlivce z řad žáků škol zapojených do Soutěže. Podmínkou pro účast v doplňkové soutěži „Nejstarší mobil“
je v období Termínu soutěže, nejpozději však do 31. 5. 2017, zřetelně zdokumentovat nejstarší mobilní telefon
(jedna či více fotografií, popisné informace, značka a typ, kontaktní údaje) a poslat informace na e-mailovou
adresu: zelenaskola@remasystem.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takové fotografie, z nichž není patrné, o jaký typ mobilního
telefonu se jedná, jejichž kvalita znemožňuje identifikaci mobilního telefonu nebo neposkytnutí dostatečných
informací o zařízení. Vyhodnoceny budou 3 nejstarší mobilní telefony.
6. Soutěžní ceny
Pro Soutěž a každou soutěžní kategorii jsou určeny 3 výhry v podobě věcných cen (dále jen Výhra). Výhru
Výherci zprostředkuje Pořadatel po předchozí dohodě. Hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a není soudně
vymahatelná. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu
a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání Výhry v případě, že mu Výhra nebude poskytnuta třetí
osobou tak, aby mohla být Výherci předána v souladu s těmito pravidly. Výherce bere na vědomí, že Výhra pro
něj může mít daňové dopady.
Výhry budou předány po vyhlášení výsledků v období od 21. 6. do 30. 6. 2017.
Odměny budou splatné na základě Pořadatelem vystavených podkladů pro fakturaci dle sebraného
hmotnostního množství vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů a Sazebníku a následně
vystavených faktur zapojenými Školami. Splatnost faktur je 30 dnů.
7. Sazebník
Vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, odevzdaná podle Pravidel soutěže, budou
zvážena a sčítána pod jednotlivými identifikačními čísly zapojených Škol. Za každý kilogram odevzdaného
elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů bude přiznána částka 1 Kč/kg bez DPH. Podklady pro
fakturaci zašle Školám Pořadatel do 30. 6. 2017.
8. Vyhodnocení Soutěže a Výhra
Soutěž bude ukončena 30. 6. 2017. Zadávání objednávek svozů bude ukončeno 31. 5. 2017. Veškeré další
objednávky svozů již nebudou započítávány do vyhodnocení Soutěže.
Výsledky Soutěže budou zveřejněny 20. 6. 2017 od 12:00 hod. prostřednictvím webových stránek
Pořadatele. Vyrozumění Výherců proběhne formou e-mailu.
Neposkytne-li výherce k převzetí Výhry potřebnou součinnost, ztrácí Výherce na Výhru nárok a Výhra
propadá. Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné Výherce kontaktovat na jím uvedeném telefonním
čísle nebo nebude-li možné Výhru zaslat na Výhercem uvedenou adresu a Výhra z těchto důvodů nebude moci
být předána. V takovém případě Výherce ztrácí nárok na Výhru a Výhra propadá.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Okamžikem přihlášení do Soutěže Škola uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
společnosti REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4; IČO: 64510263 pro obchodní
a marketingové účely, současně souhlasí s podmínkami Soutěže uvedenými na stránkách Pořadatele. Souhlas
se zpracováním osobních údajů poskytuje Škola na dobu neurčitou.
Současně bere na vědomí, že tyto údaje mohou být zpřístupněny partnerům Soutěže a použity
k marketingovým účelům. Tyto údaje poskytuje Škola dobrovolně a bere na vědomí, že je oprávněna svůj
souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení
Pořadateli a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím předáním.

6. 2. 2017, REMA Systém, a.s.
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