„Ekohra“

Pravidlá súťaže
Usporiadateľom súťaže s názvom „Ekohra“ (ďalej len „súťaž“) je:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35 793 783
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).
Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne LIDL“).
Podporu pri komunikovaní súťaže poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo nie je usporiadateľom ani organizátorom súťaže.
Termín konania súťaže
Súťaž prebieha od 01.02.2014 (07:00) do 28.02.2014 (20:00) (ďalej len „čas konania
súťaže“) na území Slovenskej republiky s miestom realizácie v predajniach LIDL.
Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných
týmito pravidlami súťaže.
Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy, stredné školy, stredné odborné učilištia
v SR, ktoré spĺňajú všetky podmienky definované týmito pravidlami súťaže, a ktoré
sa po skončení súťaže v termíne od 01.03.2014 do 08.03.2014 (23:59:59) prihlásia do
súťaže prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.lidl.
sk v sekcii Informácie - Spotrebiteľské súťaže (ďalej len ako „účastníci súťaže“ alebo
„súťažiaci“). Údajmi požadovanými v registračnom formulári sú:
Názov školy
Adresa školy
IČO školy
Riaditeľ školy
Zodpovedná osoba vystupujúca v súvislosti so súťažou v mene školy
E-mailový a telefonický kontakt na zodpovednú osobu
Počet žiakov
Počet tried
Počet vyzbieraných PET fliaš prostredníctvom TOMRA a SIELAFF automatov v čase
konania súťaže
(ďalej len „registrácia“).
Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov
v registrácii. Registrácia súťažiaceho musí byť platná aj v čase, keď sa stane výhercom.

Súťažiaci musí mať k dispozícii pozemok, s ktorým má oprávnenie nakladať (vlastnícke právo, resp. nájom, alebo oprávnená držba) o rozmeroch minimálne 17 m x 27
m, pričom na tomto pozemku sa môže nachádzať aj staršie športové ihrisko.
V prípade, ak účastník súťaže nebude spĺňať vyššie uvedené kritériá automaticky
stráca nárok na uplatnenie nároku na výhru v súťaži.
Predmetom súťaže je zber akýkoľvek prázdnych PET fliaš, ktoré však nesmú byť
zlisované (ďalej len „PET fľaše“) účastníkmi súťaže, počas konania súťaže, ich odovzdanie usporiadateľovi prostredníctvom TOMRA a SIELAFF automatov, t.z. automatov na výkup vratných obalov (ďalej len „automaty“), ktoré sú umiestnené vo
všetkých 123 predajniach LIDL. Automaty vydávajú potvrdenie o odovzdaní PET
fliaš, s dátumom, miestom odovzdania, počtom odovzdaných PET fliaš, ako aj jedinečným identifikačným číslom (ďalej len „lístky“). Na účely súťaže je možné použiť
len lístky obsahujúce odovzdanie PET fľaše (t.j. na lístku nesmie byť údaj o súčasnom
odovzdaní sklenenej fľaše).
Súťažiaci si za účelom overenia odovzdaného počtu PET fliaš budú archivovať lístky
potvrdzujúce odovzdané množstvá PET fliaš v čase konanie súťaže. Rozhodujúcim
kritériom pre určenie výhercov bude počet odovzdaných PET fliaš v čase konanie
súťaže.
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody.
4.
Výhry v súťaži
1. miesto: multifunkčné športové ihrisko v hodnote 80 000 € vrátane DPH (ďalej len
„hlavná výhra“).
2. miesto: multifunkčné športové ihrisko v hodnote 55 000 € vrátane DPH.
3. miesto: multifunkčné športové ihrisko v hodnote 35 000 € vrátane DPH.
4. - 7. miesto: rekonštrukcia už existujúcich plôch určených na športové účely vo
vlastníctve resp. v nájme, alebo v oprávnenej držbe danej školy v hodnote 10 000 €
vrátane DPH, prípadne športové pomôcky v rovnakej hodnote.
Výstavbu multifunkčného ihriska zabezpečí pre výhercov usporiadateľ. Usporiadateľ
zaháji výstavbu čo najskôr po nadobudnutí legislatívnych povolení. Všetky legislatívne povolenia súvisiace s výstavbou, resp. prestavbou, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady výhercovia.
Spôsob výberu výhercov
Usporiadateľ najneskôr do 12.03.2014 osloví 10 súťažiacich s najvyšším nahláseným počtom odovzdaných PET fliaš a vyzve ich k doručeniu lístkov potvrdzujúcich
množstvo odovzdaných PET fliaš, ako aj k doručeniu čestného vyhlásenia, že počet
odovzdaných lístkov zodpovedá skutočnosti, a že súťažiaci spĺňa všetky podmienky
definované súťažnými pravidlami, najmä, že má k dispozícii pozemok o rozmeroch
minimálne 17 m x 27 m. Oslovení účastníci súťaže musia doručiť lístky najneskôr
do 19.03.2014 (do 18:00:00) do sídla usporiadateľa (k rukám p. Tomáša Bezáka) za

účelom overenia nahláseného množstva odovzdaných PET fliaš. Overovanie sa uskutoční za účasti notára. Ak by sa na lístkoch našli iné položky ako PET fľaše, na počet
PET fliaš na takomto lístku sa nebude prihliadať. Ak by sa pri overení nahláseného
množstva odovzdaných PET fliaš zistilo, že účastník nahlásil väčšie množstvo odovzdaných PET fliaš ako dokladujú odovzdané lístky, bude automaticky zo súťaže
vylúčený.
Hlavnú výhru (1. miesto) získa súťažiaci, ktorý vyzbiera najväčší počet PET fliaš
a tento počet bude zároveň overený usporiadateľom na základe odovzdaných lístkov.
Rovnakým spôsobom budú určení výhercovia 2. až 7. miesta, v poradí podľa počtu
vyzbieraných PET fliaš.
Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 31.03.2014 v Bratislave, v čase medzi
10.00 - 12.00 hod. K účasti na vyhlásení výsledkov budú prizvaní výhercovia za účelom odovzdania výhier, ktorí budú mať možnosť sa vyhlásenia zúčastniť v zložení: 5
pedagogickí pracovníci a 30 žiaci zo školy.
Výherca nie je povinný výhru prijať.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace
s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, na ktorú mu vznikne nárok. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.
Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady
dohodnuté inak.
Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť
daných súťažiacich zo súťaže bez varovania. Účastníci súťaže, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži, budú konať v rozpore s pravidlami súťaže, uvedú nepravdivé
údaje, alebo akýmkoľvek spôsob pozmenia lístky, budú zo súťaže vylúčení. Pokiaľ
sa ukáže, že takýto účastník súťaže sa aj napriek uvedenému stal výhercom v súťaži,
nemá nárok na výhru a výhra sa takémuto účastníkovi neodovzdá.
Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ
uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme,
manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie
je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie
bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tohto súťažiaceho
požadovať náhradu vzniknutej škody.
Vylúčenie zodpovednosti za škody
Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za
akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

9.
Všeobecné podmienky
Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedné ministerstvo, ale výhradne jej usporiadateľ.
Akékoľvek zodpovednosť zo strany ministerstva je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na použitie kontaktných údajov v rámci registrácie za účelom prípadnej výzvy na doručenie vyzbieraných lístkov potvrdzujúcich množstvo odovzdaných PET fliaš a oznámenia o výhre.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa
ich plne dodržiavať.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že usporiadateľ je
oprávnený bezplatne uverejňovať názov, mesto, a obrazové či zvukové záznamy výhercov (škôl) v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa, a to po dobu jedného (1) roka odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže.
Výhercovia sa v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov zaväzujú, že k prevzatiu výhier zabezpečia písomný súhlas jednotlivých reprezentantov výhercu (zástupca školy, žiaci) so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely usporiadateľa, a to bezplatne na dobu jedného (1) roka od skončenia
tejto súťaže. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas jej
zákonného zástupcu. Vzor súhlasu je uverejnený na internetovej stránke HYPERLINK „http://www.lidl.sk“ www.lidl.sk v sekcii Informácie - Spotrebiteľské súťaže.
V prípade, ak sa do súťaže zapojí súkromná škola (základná škola, stredná škola,
stredné odborné učilište) berie táto na vedomie, že výhra ako nepeňažná výhra podlieha daňovej povinnosti výhercu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.
Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.
Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch
v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za
jediné, úplné a konečné.
Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na
tomas.bezak@lidl.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na
sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť,
platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá
zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto
pravidlá súťaže sú k dispozícii priamo na internetovej stránke www.lidl.sk a zároveň
sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave, dňa 21.01.2014
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Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba:					

Zákonný zástupca dotknutej osoby:

Meno :…………………………….....…..		

…………………………….....…..

Priezvisko :…………..…………………..		

…………………………….....…..

Bydlisko: ...............................................		

…………………………….....…..

Dátum narodenia: ...................			...................

Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, udeľujem spoločnosti
republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,

Lidl Slovenská

IČO: 35 793 783 (ďalej len

„spoločnosť Lidl“) súhlas so spracovaním (vrátane zverejnenia a rozmnoženia) mojich osobných údajov
v rozsahu podobizeň (fotografie), obrazový či zvukový záznam (videá)

zachytených pri odovzdávaní

výhry zo súťaže „Ekohra“ dňa 31. marca 2014 za účelom zverejnenia výhercov súťaže na internetových
stránkach www.lidl.sk, www.facebook.com/lidlslovensko, prípadne iných propagačných a marketingových
materiáloch, a to na dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu.
Vyhlasujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne. Zároveň som si vedomý svojich práv, a toho, že udelený súhlas
môžem kedykoľvek písomne, na adrese sídla spoločnosti Lidl, odvolať.

V ……………………………… dňa ……………….

……………………………..
vlastnoručný podpis / podpis zákonného zástupcu

