PRAVIDLA SOUTĚŽE EkoEDA PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA
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 645 10 263, provozovatel kolektivního systému REMA Systém (dále jen
„Pořadatel“) ve spolupráci se společností REMA Battery, s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČO
289 85 681, provozovatel kolektivního systému REMA Battery a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Zoologická zahrada
hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, IČO 000 64 459.
Více informací na webových stránkách pořadatele a spolupracujících organizací www.zelenaskola.cz a www.zoopraha.cz.

2. Termín Soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 12. 2018 do 22. 5. 2019 včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
doby trvání Soutěže.

3. Předmět Soutěže
Předmětem Soutěže je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů.
Soutěž je určená pro subjekty zapojené do projektu Zelená škola. Do projektu a zároveň do soutěže je možné se zapojit
kdykoliv v průběhu Soutěže na webových stránkách: https://www.rema.cloud/zelena-skola/EkoEDA
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
 Mateřské školy
 Základní, střední a speciální školy
(dále jen „Škola“).

4. Podmínky účasti v EkoEDA
Soutěže se může zúčastnit každá škola, která je zapojena do projektu Zelená škola a splňuje podmínky soutěže.
Vyhodnocování Soutěže bude probíhat formou stanovení průměrné hmotnosti celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka.
Tři nejlepší školy získají odměnu formou věcné ceny dle pořadí umístění v jednotlivých kategoriích, viz bod 3. Předmět
Soutěže. V rámci doplňkové soutěže Staň se strážcem pralesa soutěží obě kategorie společně a nerozdílně. Ve sporných
případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout o konečném pořadí výherců Soutěže.
Podmínkou pro zařazení Školy do Soutěže je vyplnění registračního formuláře na webových stránkách
(https://www.rema.cloud/zelena-skola/EkoEDA). Při registraci je nutné uvést skutečný a pravdivý počet žáků/studentů Školy.
V případě uvedení nepřesného počtu žáků školy pořadatel vyhrazuje právo Školu ze Soutěže vyřadit.
Svoz elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů je realizován prostřednictvím objednávky na webových stránkách
Pořadatele v období termínu konání Soutěže. Objednávky svozů musí být do systému zadány nejpozději do 24. 4. 2019, a to
prostřednictvím Systému pro sběr, svoz a zpracování (https://remais.rema.cloud/Login.aspx). Do poznámky k objednávce
prosím vždy uveďte Soutěž EkoEDA. V daném období je možné udělat libovolný počet objednávek svozů – odevzdané
množství se během Soutěže sčítá pod IČ školy. Veškeré další objednávky svozů zadaných do systému Pořadatele po 24. 4.
2019 již nebudou do vyhodnocení Soutěže započítávány.
Realizace svozu bude provedena nejpozději do 10 pracovních dnů od objednání.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby, které se svou činností podílejí na organizaci této Soutěže,
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 Staň se strážcem pralesa
Předmětem soutěže Staň se strážcem pralesa je v rámci sběru vysloužilých elektrozařízení sbírat zvlášť mobilní telefony
a tablety (dále jen „Mobilní zařízení“). Soutěž probíhá na základě počtu celkově vybraného množství Mobilních zařízení na
jednu třídu školy. Pod jedním IČ může za školu soutěžit více tříd a škola musí být zapojena do projektu Zelená škola. Třídy,
které se chtějí zapojit do doplňkové soutěže, musí vyplnit registrační formulář pro soutěž Staň se strážcem pralesa, který je
uveden na webových stránkách https://www.rema.cloud/zelena-skola/EkoEDA. Mobilní zařízení je nutné pro přepravu
samostatně zabalit tak, aby došlo k oddělení od ostatního elektrozařízení, a je třeba opatřit je popisem „Strážce pralesa +
název třídy + počet Mobilních zařízení“ a stejnou informaci napsat do poznámky k objednávce. Objednávky bez těchto
náležitostí nemusí být do soutěže započítány.
Tři třídy, které v termínu konání Soutěže odešlou (případně po dohodě předají osobně do Zoo Praha) největší počet Mobilních
zařízení, získají hlavní ceny doplňkové soutěže Staň se strážcem pralesa.
Svoz Mobilních zařízení je realizován prostřednictvím objednávky na webových stránkách Pořadatele, a to v období termínu
konání Soutěže, nejpozději však do 24. 4. 2019, a to prostřednictvím Systému pro sběr, svoz a zpracování
(remais.rema.cloud/Login.aspx).
Realizace svozu bude provedena nejpozději do 10 pracovních dnů od objednání. Je možné učinit libovolný počet objednávek
svozů v daném období, odevzdaná množství se sčítají pod identifikačním číslem organizace během trvání Soutěže.
Veškeré další objednávky svozů Mobilních zařízení zadané do systému Pořadatele po 24. 4. 2019 již nebudou do vyhodnocení
Soutěže započítány.
Bližší informace k projektu Staň se strážcem pralesa na adrese: https://www.zoopraha.cz/strazcipralesa

6. Sazebník
Vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, odevzdané podle Pravidel Soutěže, budou zváženy a sčítány pod
jednotlivými identifikačními čísly zapojených Škol. Každá zapojená Škola, která nashromáždí a odevzdá vysloužilá
elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kg a více, obdrží vyplacenou finanční odměnu
1 Kč/kg bez DPH. Podklady pro fakturaci zašle Školám Pořadatel do 30. 6. 2019. Školy se zavazují zaslat fakturační údaje
nejpozději do 31. 7. 2019.

7. Soutěžní ceny
Pro každou kategorii v Soutěži jsou určeny 3 výhry (dále jen „Výhra“). Pro soutěž Staň se strážcem pralesa jsou určeny 3 výhry
v podobě zážitkových programů pro vítězné třídy žáků.
Vítězné Škole výhru zprostředkuje Pořadatel po předchozí dohodě. Hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a není soudně
vymahatelná. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit uvedenou výhru cenou obdobného typu odpovídající hodnoty nebo
změnit podmínky předání Výhry v případě, že mu Výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být vítězné Škole
předána v souladu s těmito pravidly. Vítězná Škola bere na vědomí, že Výhra pro ni může mít daňové dopady.
Ceny budou předány po vyhlášení výsledků v období od 22. 5. 2019 do 15. 6. 2019. Výhry pro doplňkovou soutěž Staň se
strážcem pralesa budou předány při vyhlášení výsledků v Zoo Praha dne 22. 5. 2019.
Finanční odměny budou splatné na základě Pořadatelem vystavených podkladů pro fakturaci dle sebraného hmotnostního
množství vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů dle bodu 6. Sazebník a následně vystavených faktur
zapojenými Školami. Splatnost faktur je 30 dnů.

8. Vyhodnocení Soutěže a Výhra
Nominace nejlepších Škol v Soutěži a tříd v doplňkové soutěži Staň se strážcem pralesa budou zveřejněny 13. 5. 2019 od
12:00 hod. na webových stránkách Pořadatele https://www.rema.cloud/zelena-skola/EkoEDA. Vyhodnocení soutěže Staň se
strážcem pralesa bude zároveň zveřejněno na webových stránkách Zoo Praha (https://www.zoopraha.cz/strazcipralesa).
Výherci obou soutěží budou zveřejněni a vyhlášeni v Zoo Praha dne 22. 5. 2019 na akci Den Strážců pralesa.
Obě soutěže budou dnem 22. 5. 2019 ukončeny.
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Ceny soutěžních kategorií:
Mateřské školy
1. místo – Voucher v hodnotě 10 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky + věcná cena
2. místo – Voucher v hodnotě 10 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky
3. místo – Voucher v hodnotě 5 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky
Základní, střední a speciální školy
1. místo – Voucher v hodnotě 10 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky + věcná cena
2. místo – Voucher v hodnotě 10 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky
3. místo – Voucher v hodnotě 5 tis. Kč včetně DPH na nákup elektroniky
Ceny v doplňkové soutěži Staň se strážcem pralesa:
1.

místo – 24 hodin v Zoo Praha s pestrým programem zahrnujícím prohlídku zoo, návštěvu zázemí a návštěvy u zvířat
(pro max. 30 žáků třídy);
2. místo – Zážitkový program s návštěvou zázemí (pro max. 30 žáků třídy);
3. místo – Zážitkový program s návštěvou zázemí (pro max. 30 žáků třídy).
Pro prvních 20 nominovaných tříd v doplňkové soutěži Staň se strážcem pralesa jsou dále určeny následující odměny:







Pět nejlepších tříd, které vyberou největší množství Mobilních zařízení (minimálně však 90 ks Mobilních
zařízení/třída), budou mít na vyhlášení výsledků Soutěže vstupné do Zoo Praha za 1 Kč/žák (platí pro max. 30 žáků),
pedagogický dozor (max. 2 lidé) má vstup zdarma.
V pořadí dalších 15 tříd, které vyberou největší množství Mobilních zařízení (minimálně však 30 ks Mobilních
zařízení/třída), budou mít na vyhlášení výsledku soutěže snížené vstupné do Zoo Praha ve výši 50 Kč/žák (platí pro
max. 30 žáků na třídu), pedagogický dozor (max. 2 lidé na třídu) má vstup zdarma.
Každá nominovaná třída, která se vyhlášení výsledků soutěže zúčastní, dostane na místě odměnu v podobě
dárkových předmětů s logem Zoo Praha.
Každá soutěžící třída obdrží diplom Strážce pralesa.

Neposkytne-li vítězná Škola k převzetí Výhry potřebnou součinnost, ztrácí na Výhru nárok a Výhra propadá. Pořadatel
neodpovídá za situaci, kdy nebude možné vítěznou Školu kontaktovat na jí uvedených kontaktech nebo nebude-li možné
Výhru zaslat na vítěznou Školou uvedenou adresu a Výhra z těchto důvodů nebude moci být předána. V takovém případě
vítězná Škola 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, fotografií a
audiovizuálních materiálů společnosti REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO: 645 10 263, a Zoologické
zahradě hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459 a současně souhlasí s podmínkami Soutěže
uvedenými na stránkách Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Škola na dobu neurčitou.
Současně Škola 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 v průběhu Soutěže je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze
Soutěže a ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím předáním.
Bližší informace k ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách https://www.rema.cloud/gdpr/.
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