Podrobná pravidla soutěže „EKOUČITEL ROKU 2018/2019“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „EKOUČITEL ROKU 2018/2019“
(dále jen „Soutěž“) věrnostního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1.

Pořadatelé a Organizátor:
Recyklohraní o.p.s.
Adresa: Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6
IČ: 24787701 zapsaná u MS v Praze v rejstříku o.p.s., oddíl O, vložka 778
DIČ: CZ 24787701
(dále jen „Pořadatel“)
a
Open Communication, s.r.o.
Adresa: Vančurova 1146, 256 01 Benešov u Prahy
IČ: 05722705, Spisová značka: C 269570 vedená u Městského soudu v Praze
DIČ: CZ05722705
(dále jen „Organizátor“)

2.

Termín a místo konání Soutěže
3.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 15. září 2018 do 30. června 2019 na území České republiky. Do
tohoto termínu bude soutěž i vyhodnocena.

3.

Účast v Soutěži
3.1. Soutěž je otevřena pouze pro pedagogy z registrované školy, školního zařízení, výchovného
střediska mládeže se sídlem na území ČR zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Podmínkou účasti v Soutěži je registrace školy v tomto programu a aktivní účast v programu, tzn.
provedení minimálně jedné kreditové transakce v systému. Registrace nové školy do programu
probíhá prostřednictvím vyplnění online formuláře s požadovanými registračními údaji, které jsou
dostupné na webových stránkách www.recyklohrani.cz.
3.2. Podmínkou získání Certifikátu Ekoučitel roku 2018/2019 je:
3.2.1. Pedagog spolu se svými žáky zrealizuje nejpozději do 31. 3. 2019 minimálně jeden ekologický
projekt s libovolným zaměřením na environmentální téma. O jeho realizaci napíše článek, který bude
strukturovaným způsobem popisovat, jak projekt vznikl, jak byl realizován a s jakými výsledky
(doporučená délka cca 2 500 znaků), doplněný fotografií, který bude uveřejněn na webu
www.recyklohrani.cz.
3.2.2. Pedagog spolu se svými žáky připraví nejpozději do 31. 3. 2019 osvětovou kampaň na podporu
zpětného odběru použitých baterií a elektrozařízení ve svém městě, své obci nebo městské části.
3.2.3. Samotná realizace sběru není podmínkou pro zisk certifikátu. Rozsah kampaně není
rozhodující. Návrhy kampaní s věcným popisem (může být i krátký) a případnou fotodokumentaci
pošle pedagog Organizátorovi. Návrhy budou zveřejněny na www.recyklohrani.cz.

3.2.4. Pedagog bude sdílet nejpozději do 31. 3. 2019 minimálně jeden návrh na vyučovací hodinu
projektu s ekologickou tematikou na stránkách www.recyklohrani.cz (v sekci Příklady z praxe). Zaslaný
návrh musí být předem vyzkoušený, ověřený ve vlastní pedagogické praxi, a to nejpozději do 31. 3.
2019 (v případě nejasností je Organizátor oprávněn požadovat průkaznou dokumentaci o splnění této
podmínky).
3.2.5. Pedagog Organizátorům Recyklohraní aneb Ukliďme si svět navrhne a zašle e-mailem v termínu
nejpozději do 31. 3. 2019 alespoň jeden úkol (osvětový) s návrhem realizace, který je vhodný do
projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět i do běžné školní praxe.
3.2.6. Pedagog se spolu se svými žáky zapojí minimálně do 75 % vyhlašovaných osvětových (ne
sběrových) úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, případně zrealizuje speciální
vzdělávací lekce z výukového materiálu EKOABECEDA dle vlastního výběru, které jsou ke stažení na:
www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/
3.2.7. Pedagog dle pokynů zveřejněných na www.recyklohrani.cz v termínu do 31. 3. 2019 e-mailem
informuje o splnění jednotlivých podmínek Organizátory projektu, pokud to ze zaslaných materiálů
nebude dostatečně jasné.
3.3. Soutěž se skládá ze dvou částí – z plnění výše uvedených podmínek pro získání Certifikátu
prostřednictvím zaslání výstupů Organizátorovi a z vyhodnocení nejaktivnějších pedagogů odbornou
porotou.
3.4. Odborná porota vybere 40 nejaktivnějších pedagogů.
3.5. E-mailová adresa, jež je uvedena při vyplňování Registračního formuláře, je také adresou primární
a zároveň kontaktní, přes ni bude účastník o případném získání výhry informován formou elektronické
e-mailové zprávy.
3.6. Účastníkem soutěže může být pedagog, který působí ve škole, školním zařízení, výchovném centru
střediska mládeže se sídlem na území České republiky aj. splňující podmínky v části 3.1 a 3.2 a tato
škola je současně zaregistrovaná v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a je zastupována
pouze osobou starší 18 let.
3.7. Registrace znamená okamžik, kdy se účastník registruje do Soutěže, a to tak, že pošle oficiální
přihlášku, udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů (dále jen „Registrační
údaje").
3.8. Každý účastník se do Soutěže může zaregistrovat pouze jedenkrát.
3.9. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci Pořadatele a Organizátora Soutěže jsou z této
Soutěže vyloučeni. Na Soutěž se vztahují platné zákony ČR.
4.

Ceny
4.1. Popis výher
•

•

•
5.

1. místo – EKOUČITEL ROKU 2018/2019 získá, pro školu, ve které působí, finanční dar na další
rozvoj ekologické výchovy či školní výlet v hodnotě 20 000 Kč a certifikát EKOUČITEL ROKU
2018/2019 v tištěné podobě.
1. – 40. místo – účast na slavnostním vyhlášení, certifikát EKOUČITEL ROKU 2018/2019 v tištěné
podobě. Učitelé, kteří splnili podmínky a budou vybráni odbornou porotou, dostanou na účet
školy připsáno dalších 500 bodů do programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět.
41. – xx. místo – certifikát EKOUČITEL ROKU 2018/2019 v digitální podobě získá každý přihlášený
pedagog, který splní zadaná kritéria, a to bez ohledu na pořadové umístění.

Průběh Soutěže
5.1. Každý Účastník se může zaregistrovat pouze jedenkrát v průběhu doby platnosti Soutěže.
5.2. Výběr čtyřiceti nejaktivnějších pedagogů a kterým se podaří splnit správně všechna stanovená
kritéria, dle bodu 3.2, provede odborná porota.
5.3. O absolutním vítězi soutěže rozhodne odborná porota.

5.4. Účastník bude o případném získání výhry informován elektronickou e-mailovou zprávou na emailovou adresu, kterou zadal do Registračního formuláře. Informován elektronickou e-mailovou
zprávou bude nejpozději do 14. dne od skončení Soutěže.
5.5. Účastník nemůže v rámci stejné Soutěže příští školní rok vyhrát opakovaně.
6.

Harmonogram Soutěže
6.1. Přihlášky do Soutěže, stejně tak jednotlivé soutěžní úkoly, je možné zasílat v průběhu trvání
Soutěže od 15. září 2018 do 31. března 2019 – včetně.
6.2. Komise odborné poroty bude zasedat od 15. dubna do 31. května 2019 – včetně.
6.3. Vyhlášení vítěze proběhne nejpozději do 30. 6. 2019. Ceny budou předány formou darovací
smlouvy v průběhu měsíce června 2019, nebo na základě dohody s výherci. Body v rámci projektu
Recyklohraní pro 40 nejaktivnějších pedagogů budou připsány v uvedených termínech na účet školy.

7.

Příspěvky do Soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze
7.1. Podmínkou účasti v Soutěži není provedení nákupu v katalogu odměn.
7.2. Do Soutěže budou schváleni pouze pedagogové, jejichž škola je registrovaná v projektu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Soutěžní části neodpovídající obsahu zadání Soutěže nebudou
zařazeny do Soutěže. Soutěžící se zavazuje publikovat pouze návrhy a příspěvky dle výše zmíněného
obsahu a zaručuje se autorstvím těchto příspěvků. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzuje, že
neporušuje žádná autorská práva a má souhlas ke zveřejnění případných jednotlivých účastníků.
7.3. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook.
Účastník soutěže je srozuměn, a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a
nikoliv sociální síti Facebook, společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
7.4. Absolutního vítěze soutěže EKOUČITEL ROKU 2018/2019 vybere odborná porota.
7.5. Oznámení o výhře je informace zaslaná na e-mailovou adresu účastníka nejpozději do 14. dne od
skončení Soutěže.
7.6. Výherci Soutěže obdrží certifikát dle umístění. Vítěz Soutěže je povinen odpovědět na e-mail s
informací o výhře Organizátorovi nejpozději do 14 dnů a informovat jej o způsobu převzetí, případně
předání výhry. Pokud tak do 14 dnů od odeslání e-mailu s informací o vítězství neučiní, ztrácí na
výhru nárok.

8.

Sdílení příspěvků, úkolů a příkladů dobré praxe do Soutěže
8.1. Sdílením jednotlivých příspěvků do Soutěže soutěžící garantuje Organizátorovi právo na
neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití všech částí příspěvku, které pedagog zaslal, ve všech
médiích a bez lokačního omezení. Právo zahrnuje změnu a úpravy jednotlivých částí.
8.2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo
jinak učinit veřejně dostupnými jakékoli části, které účastník do Soutěže poskytl. Organizátor jako
správce může na základě svého vlastního uvážení omezit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv
část z příspěvku, kterou soutěžící poskytl, a to s vědomím a souhlasem autora.
8.3. Účastník je srozuměn a bere na vědomí, že své příspěvky dává k dispozici pro prohlížení,
hodnocení, přezkoumání a připomínky Organizátorovi a veřejnosti. Každý účastník chápe, že
komentáře a hodnocení, se kterými nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho
příspěvky.
8.4. Sdílením příspěvků soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky
jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití příspěvků Organizátorem.

9.

Komunikace Soutěže
9.1. Účastí v Soutěži souhlasí každý Účastník (pedagog) s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn
bezplatně užít názvu školy, jména a příjmení pedagoga ve sdělovacích prostředcích včetně internetu
a propagačních materiálů Organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše

uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let po ukončení této
Soutěže bez omezení území.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
10.2. Vyloučením ze Soutěže ztrácí účastník nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
10.3. Vyloučen ze Soutěže může být každý účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při
registraci uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje, nebo který se přihlásí více než jedenkrát pod
pozměněnou identitou.
10.4. Pořadatel a Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit ze Soutěže
jakoukoliv osobu, která:
a)

se pokusí o podvodnou účast v Soutěži nebo poruší proces Soutěže,

b)

poruší „Podrobná pravidla Soutěže“,

c)

poruší Pořadatelovy či Organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí,

d)

jedná „nesportovně“ nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo
vyhrožuje.

10.5. Pořadatel a Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách,
sporných případech, stížnostech týkajících se této Soutěže s konečnou platností.
10.6. Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
10.7. Pořadatel a Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla
Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
10.8. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora, Pořadatele, všech spolupracujících
agentur a osoby jim blízké. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
10.9. Pořadatel a Organizátor neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny
emailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové
schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů,
které neleží na jeho straně. Pořadatel či Organizátor je povinen každého Výherce o jeho výhře
informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické e-mailové zprávy Výherci na
emailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registrační přihlášky.
10.10. Pořadatel a Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve
zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato
Pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná úplná a konečná.
10.11. Úplná Pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách –
www.recyklohrani.cz. Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s
jejími Pravidly. Registrací do Soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim
porozuměl a souhlasí s nimi.
11.

Reklamace v rámci Soutěže
11.1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím e-mailu info@recyklohrani.cz, dále
prostřednictvím internetu na adrese: www.facebook.com/Recyklohrani nebo podány poštou na
adresu sídla Organizátora s nápisem na obálce: „Recyklohraní – EKOUČITEL ROKU 2018/19 –
stížnost".
11.2. Všechny reklamace týkající se Soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po
obdržení písemné stížnosti.

12. Osobní údaje
a)

Účastí v Soutěži každý účastník uděluje Pořadateli, Organizátorovi, jako správci v souladu s
nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů, v platném znění, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu –
JMÉNO A PŘIJÍMENÍ, NÁZEV ŠKOLY, ADRESA ŠKOLY, IČ ŠKOLY, E-MAIL, KONTAKTNÍ ÚDAJE NA
PEDAGOGA – MOBILNÍ TELEFON, PSČ, MĚSTO, ULICE, a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím Organizátora Soutěže, pro účely realizace Soutěže a předání výher.
Pořadatel, Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
b)

Stane-li se účastník výhercem, dává Pořadateli, Organizátorovi, v souladu s ust. § 84 a
následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím
své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových
záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem
či Organizátorem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek")
pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a
to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s
jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli a Organizátorovi
tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a
může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel či
Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Praze 10. 9. 2018

