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Garp lntegrated s.r.o.
se sídlem: Pobřežní249146, Praha 8, 186 00

lC: 27709540
DlC: CZ27709540
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

125558

jejímž jménem jedná Ondřei Gottwald, iednatel

(dále jen,,Objednatel")
Bytservis-UM s.r.o.

se sídlem: Robotnícka 56, 905 01 Senica

lC: 341 0191 8

DlC: 2o2o377117

zapsaná v obchodním rejstříku: ORTrnava272lT

jejímž jménem jedná lng. [ubomír Urban

(dále jen,,Dodavatel")

Obec Hlboké

se sídlem 906 31 Hlboké 'l'l4

lC: 00 309 532

DlČ: 2021086716

zapsaná v obchodním rejstříku:

jejímž jménem jedná lng. Miloš Cobrda, starosta obce

(dále jen,,Beneficient")

(shora uvedené smluvní strany jsou dále označovány téžjako ,,Smluvní strany")

uzavirlivsouladusustanovením§1746odst.2a§2586anásl.zákonač.8912012Sb.,občanskýzákoník,veznění
pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o spolupráci

(dále jen ,,Smlouva")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

PREAMBULE



(A) Objednavatel je pořadatelem spotřebitelské soutěže, zadané společností UNlLEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem
Rohanské nábřeží 670117, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, lČ: 18627781:

s názvem ,,Domestos pro školy 20,1 8", konané v termínu od 1 . 1 0. 2018 do 31 , 12. 2018 na území české
republiky,

snázvem ,,Domestos pre školy 2018", konané vtermínu od 1. 10. 2018 do 31. 12.2018 na území
Slovenské republiky,

jejíž úplná pravidla tvoří nedílnou přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen ,,Soutěž"); ktený mimo jiné zajišťuje pořízení,
profinancování, administraci výher v této Soutěži včetně jejich předání výhercům Soutěže.

(B) Beneficient je subjektem, ktený na základě svojí účasti v Soutěži a nejlépe dosáhnutých výsledů v Soutěži se stal
výhercem Soutěže, v rozsahu dle pravidel této Soutěže.

Beneficient prohlašuje, že provedl v souladu s pravidly Soutěže poptávku provedení Plnění dle této smlouvy,
s tím, že nazákladé tohoto poptávkového řízenívybral nabídku Dodavatele, se kterou seznámili Objednatele.

(C) Dodavatel je subjektem, ktený mimo jiného působí také v oblasti poskytování plnění bliže specifikovaných
v článku 3 této Smlouvy, za účelem pořízení výhry v Soutěži,

sE SMLUVNí srneny DoHoDLY TAKTo:

2,2.

PŘEDMĚT SMOUVY

Předmětem této Smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách jejich vzájemné spolupráce. Smluvní strany
mají povinnost zpŮsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě vyvíjet vzájemnou spolupráci.

PRÁVA A POV|NNOST| SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel dohodl zpŮsobem uvedeným v této Smlouvě, zejména v článku 3. této Smlouvy, že mu Dodavatel
poskytne deíinované plnění (dále jen ,,Plnění"). Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že poskytnutí daného
Plnění bylo dohodnuté ze strany Objednatele jako pořadatele Soutěže ve prospěch Beneficienta jako výherce
Soutěže,

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Plnění bude Dodavatelem poskytnuté přímo vůči Beneficientovi.
V této souvislosti je Beneficient povinný poskytnout Dodavatelovi přiměřenou součinnost za účelem odevzdání a
převzetí řádně a včas poskytnutého Plnění.

Dodavatel se zavazuje, že Plnění bude poskytnuté řádně a včas, zejména v plném souladu s podmínkami
stanovenými v této Smlouvě a dle Dohody dle čl. 3 této Smlouvy anebo na jejich základé (zejména ve
stanoveném místě, čase, množství, jakosti apod.) a dále v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy
a normami a zavedenou odbornou praxí. Zavedená odborná praxe znamená použití standardů, postupů, metod a
procedur, které jsou v souladu s právními předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem, a
vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a
rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za
stejných nebo podobných podmínek. V případě, že by Plnění nebo jeho část nebylo poskytnuté v souladu s tímto
odstavcem Smlouvy, je Beneficient povinen o tom obratem písemně informovat Objednatele.

Plnění bude prováděno dle harmonogramu uvedeného v Dohodě o dle č. 3 této Smlouvy, a bude dokončeno bez
vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v této Dohodě. O tomto dokončení bez vad a nedodělků a řádném předání
bude sepsán a oboustranně potvrzen předávací protokol (dále jen ,,Předávací protokol").

Odevzdáním Plnění Dodavatelem a jeho převzetím Beneficientem přechází na Beneficienta vlastnické
právo k Plnění.

V případě, že se na Plnění vzhledem na jeho povahu vztahují také další zvláštní práva (např. licenční
oprávnění apod.), uvedeným okamžikem nabývá Beneficient v plném rozsahu i tato práva.

Odevzdáním Plnění Dodavatelem a jeho převzetím Beneficientem přechází na Beneficienta veškerá práva
vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady poskytnutého Plnění včetně práv vyplývajících ze záruky za
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2.7

jakost. V případě výskytu jakýchkoliv vad na Plnění bude Beneficient jejich reklamace uplatňovat výhradně vůči
Dodavateli a Dodavatel bude mít následně povinnosti vyplývající z vad Plnění přímo vůči Beneíicientovi,

Objednatel se zavazuje za řádně a včas odevzdané Plnění bez vad a nedodělků poskytnout Dodavateli odměnu,
a to v hodnotě, způsobem a za podmínek blíže specifikovaných v souladu s článkem 4. této Smlouvy.

Podpisem této Smlouvy Beneíicient výslovně potvrzuje, že si je v plném rozsahu vědom a akceptuje, že Plnění
podle této Smlouvy je mu poskytované v rámci plnéni závazku Objednatele jako pořadatele Soutěže vůči
Beneficientovi jako výherci Soutěže, tj. jako výhra v Soutěži případně jako její část. Rovněž si je vědom a
akceptuje, že výhra v Soutěži v hodnotě určené pravidly Soutěže se poskytnutím odměny Dodavateli dle této
Smlouvy sníží o sumu rovnající se hodnotě odměny dle této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Beneficient dále
výslovně potvrzuje, že se podílel na výběru Dodavatele a Plnění a že s tímto výběrem bez výhrad souhlasí,

Beneficient se zavazuje Objednateli bez zbytečného odkladu písemně potvrdit, že mu Plnění bylo poskytnuté
řádně, bez vad a v celém rozsahu azavazuje se mu zaslat potvrzený Předávací protokol, kde bude uvedeno, že
Plnění je dokončeno bez vad a nedodělku.

PLNĚNí

Plnění a jeho podrobná specifikace bylo dohodnuto v souladu s pravidly Soutěže (zejména v rozsahu předmětné
výhry) mezi Beneficientem a Dodavatelem na základě dohody, uzavřené dne _. _, 2019 (dále a výše jen

,,Dohoda"). Dohoda tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.

Pořadatel má v souladu s čl. Xll. odst. 5 pravidel, které tvoří nedílnou přílohu č. ,l této Smlouvy, právo
zkontrolovat, zdavýhra v Soutěži byla použita v souladu s pravidly Soutěže. Smluvní strany se vtomto kontextu
dohodly, že za účelem prokázáni řádného průběhu uvedeného Plnění a tím i čerpání výhry zašle Beneficient
Objednateli mimo jiné řádnou a prokazatelnou fotografickou dokumentaci uvedené rekonstrukce a jejího průběhu
resp. Plnění (dále jen ,,fotografie rekonstrukce"), Tyto fotografie rekonstrukce je oprávněn Objednatel užít ke
všem zpŮsobŮm užití, bez územního, časového, množstevního rozsahu, a to zejména pro marketingové účely
společnosti UNlLEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 67Ot17,1860O Praha - Karlín, Česká
republika, lČ: 186 27781, Beneíicient uděluje Objednateli právo uvedené fotografie rekonstrukce upravovat,
měnit, zařazovat do jiných děl, či doplňovat reklamními atributy, Beneficient souhlasí s tím, že Objednatel je
oprávněn postoupit / převést uvedené licenční právo na třetí osoby a to i bez výslovného souhlasu Beneficienta,
Beneficient předáním uvedených fotografií rekonstrukce potvrzuje, že je oprávněn veškeré tyto výše uvedené
souhlasy poskytnout a před odesláním fotografii rekonstrukce Objednateli vypořádat veškerá práva třetích osob,
tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním fotografií
rekonstrukce vypořádal Beneficient na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že
Beneficient svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, bere na vědomí, že
za takovéto porušení je plně odpovědný.

Smluvní strany se dohodly, že Beneficient je povinen předat Objednateli uvedené fotografie do 5 dnů od Podpisu
předávacího protokolu, s tím, že Beneficient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn
pozastavit platbu odměny Dodavatele resp. faktury dle bodu 4. této smlouvy a lo až do okamžiku předání
uvedených fotograíií rekonstrukce a tím prokázání splnění podmínek užití výhry v Soutěži, Beneficient odpovídá
za veškerou škodu tímto případným prodlením se zaplacením vzniklou a zavazuje se ji Dodavateli obratem
uhradit.

oDMĚNA

Výše odměny za poskytnuté Plnění, a způsob její úhrady je dohodnuta mezi Beneficientem a Dodavatelem na
základě Dohody. Dohoda tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.

Cena uvedená v Dohodě je nejvýše přípustnou cenou Plnění, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na
kompletní zhotovení Plnění v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy, Přesáhne-li cena Plnění uvedenou hodnotu
výhry (čijejí části) Beneficienta určenou pravidly Soutěže, nese tyto zvýšené náklady Beneficient.

2,8
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4,3 Odměna bude vyplacena Dodavateli Objednatelem, na základé faktury vystavené Dodavatelem, na částku
uvedenou v Dohodě, s tím, že splatnost faktury byla dohodnuta na 45 dní od doručení faktury Objednateli.

4,4 Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit ve lhůtě 20 dnů od podpisu Předávacího protokolu, kde bude uvedeno, že
Beneficient převzal Plnění od Dodavatele, které odpovídá požadavkům dle této Smlouvy, Dohody a bylo
provedeno bezvad a nedodělků.

4,5 Objednatel a Beneficient výslovně prohlašují, že obratem po zaplacení ceny Plnění dle tohoto článku této
Smlouvy Objednatelem Dodavateli dojde mezi Objednatelem a Beneficientem k uzavření smlouvy ,,Souhlasného
prohláŠení o určení vlastnictví", kde bude potvrzeno, že jediným vlastníkem majetku vzniklého na základě plnění
dle této smlouvy je Beneficient, jakožto výherce Soutěže.

5. KoMUNlKAcE

5.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas nebo jiná forma
komunikace předpokládaná nebo povolená touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doručena jedním
z následujících způsobů:

(a) osobním doručením;
(b) doporučeným dopisem;
(c) prostřednictvím kunýra;
(d) emailem;

5.2 Kontaktní osoby a údaje pro doručování Smluvním stranám:

Za Dodavatele:

adresa: Bytservis-UM s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica
k rukám: lng. l-ubomír Urban
Íax: +42'1346510237

tel. č. : +421 3465'127 42
e-mail. adresa: office@bytservisum.sk

Za Objednatele:

adresa: Garp lntegrated s.r.o., Pobřežní 249146,186 00, Praha 8

k rukám: Ondřeje Gottwalda, jednatele
fax:

tel. č.:

e-mail. adresa: jakub.krauskopf@g-in.cz

Za Beneficienta:

adresa: Obec Hlboké, 906 31 Hlboké 114
k rukám: lng. Miloša Čobrdu
fax:
tel. č,: +42191 1894533
e-mail, adresa: starosta@obechlboke.sk

5.3 Písemnost se považuje při zasílání v rámci České republiky i Slovenské republiky za řádně doručenou:

(a) při doručování osobně dnem přijetí písemnosti př'tjemcem;

(b) při doručování poštou pátý den po řádném převzetí písemnosti poštou, pokud není doručena dříve;

(c) při doručování kury?rem druhý den po odeslání, pokud není doručena dříve;

(d) při doručování faxem okamžikem, kdy byla odesílatelem písemnost odeslána s pozitivní zprávou o
odeslání příslušného počtu stran (transmission OK);
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(e) při doručování emailem se dokument považuje za doručený okamžikem potvrzení jeho přijetí zpětným
emailem zaslaným odesílateli příjemcem.

Pokud nebyly splněny podmínky stanovené v bodu 5.3 této Smlouvy, písemnost se považuje za nedoručenou.

Kontaktní osoby a údaje jsou Smluvní strany oprávněny měnit či doplňovat i jednostranně s tím, že takováto

změna či doplnění je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení
stanoveno pozdější datum. Smluvní strana - příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto oznámení
neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně.

Smluvní strany se zavazuji, že po dobu trvání této Smlouvy si budou navzájem poskytovat aktuální pravdivé a
kompletní informace o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádnou realizaci předmětu této

Smlouvy.

ávĚnečruÁ usTANovENí

Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným,

nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od

Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení
bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému,

odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

Žádná Smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany převádět
jakákoliv svá práva nebo závazky vyplývající pro ni z této Smlouvy na třetí osoby.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti následující den po dni zveřejnění.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných všemi
smluvními stranami,

Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména
zákonem č. 8912012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění. V případě změny právních předpisŮ se nahrazují

odkazy uvedené ve Smlouvě odkazy na v danou dobu platné právní předpisy obdobného předmětu či účelu.

Pokud dojde ke změně právních předpisů upravující práuaa povinnosti Smluvních stran odlišným zpŮsobem než
sjednaným, zavazují se Smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek k této Smlouvě, jehož předmětem bude

uvedení Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy do souladu s takovou změnou právních předpisŮ.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, znichž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom (1).

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

5,4

5,5

b.

6.1

6.2

6.3

6.4

6,5

6.7

Příloha č. 1 - Pravidla Soutěže

Příloha č. 2 - Dohoda / Objednávka s dodavatelem

5.6

6.6



Místo:
Datum:

Garp lntegrated s.r.o.
Jméno: Ondřej Gottwald
Funkce: Jednatel

Jméno: lng.

Místo: Hlboké
Datum: 9.4,2019

Obec Hlboké
Jméno: lng. Miloš Čobrda
Funkce: starosta obce



pravidlá súťaže

,,DoMEsTos PRE šKoLY 2018"

Slovenská republika

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže,,Domestos pre školy 2018" (d'alej len,,Pravidlá") v

Slovenskej republike týmto spósobom :

1. UsPoRIADATEť sÚŤnŽr

1.1 Usporiadatelbm súťaže,,Domestos pre školy 2O!8" (d'alej len ,,súÍaž"\je spoloČnosť

UNlLEVER ČR, spol. s r,o., so sídlom: Rohanské nábřeží 67Oft7,186 00 Praha - Karlín, Česká

republika, lČ: 186 27 78L, zapísaná vobchodnom registri na Mestskom súde v Prahe Pod

sp. zn. C2t96 (d'alej len ,,usporiadatel"').

2. oRGANlzÁron sÚŤeŽr

2.1, Organizátorom a technickým zaisťovatel'om súťaže je spoločnosť Garp lntegrated s.r.o.,

so sídlom Pobřežní 249A6, 186 O0 Praha 8 - Karlín, Česká republika, lČ:

27709540, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 125558

(d'alej len,,organizátor").

2.2 organizátor technicky zaisťuje celý priebeh súťaže a zároveň usporiadatela zastupuje

v komunikácii so súťažiacimi a d'alšími zúčastnenými osobami. Kde je v týchto pravidlách

uvedené, že je ku konaniu súvisiacemu s priebehom súťaže a/alebo ku konaniu vo vzťahu

k iným účastníkom oprávnený usporiadatel', platí, že je k takému konaniu na základe

splnomocnenia oprávnený aj organizátor.

3. NÁzov, DoBA A MlEsTo KoNANIA súŤaže

3.1 Súťaž sa koná v termíne od 1. 10. 2018 do 3L. t2, 2018 vrátane (d'alej len ,,doba

konania súťaže") s tým, že do súťaže je možné sa zaregistrovať a vkladať účtenky za nákup

už od7.6.2O!8.

3,2 Súťaž sa koná na územíSlovenskej republiky (d'alej len ,,miesto konania súťaže").

+. súŤnžnÉ vÝRoBKy

4.1 Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky vyrábané či distribuované usporiadatel'om, t. j,

spoločnosťou UN|LEVER ČR, spol. s r.o., predávané pod obchodnou značkou,,Domestos"
(bez ohl'adu na objem balenia) (d'alej len ,,výrobky Domestos").
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s. súŤnžtncl

5.1 Súťaž je určená výhradne materským školám (d'alej len ,,škólky") a prvým stupňom
základných škól (d'alej len ,,školy") so sídlom na území Slovenskej republiky; výslovne sa

stanovuje, že pre realizáciu a vyhodnotenie tejto súťaže sa bude rozlišovať vždy zvlášť
medzi jednotlivými školami/škólkami, aj keby jedna právnická osoba vykonávala činnosť
viacerých škól/škólok podl'a príslušného právneho predpisu (d'alej len ,,súťažiaci",
,,účastník" a lebo,,účastník súťaže"),

5.2 Súťaže sa móžu zúčastniť aj ško|y a škólky, ktoré sa zúčastnili predchádzajúcich súťaží
organizovaných usporiadatelbm alebo organizátorom (a to aj v prípade, ak ide o výhercov
daných súťaží).

5.3 Súťažiaci, ktorý sa zúčastnil niektorej zo súťaží podl'a čl. 5.2 a stal sa v takej súťaži
výhercom hlavnej výhry, berie na vedomie, že nie je oprávnený v tejto súťaži ,,Domestos
pre školy 2OL8" vyhrať hlavnú výhru, Ak vznikne takému účastníkovi nárok na hlavnú výhru,
bude z časti súťaže o hlavnú výhru vyradený a spoločne s týmto vyradením mu nárok na

hlavnú výhru zaniká, Súťažiacije povinný o účasti a výhre hlavnej výhry v súťaži podl'a tohto
odstavca usporiadatel'a a organizátora bezodkladne písomne alebo elektronicky e-mailom
informovať. Porušenie tejto povinnosti súťažiaceho predstavuje hrubé porušenie týchto
súťažných pravidiel,

s. účnsŤ v súŤAž|

6,1 Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že v období od 7 , 6.2018 do 3L. L2.2O18 (d'alej

len ,,možnosť registrácle") vyplní registračný formulár umiestnený na súťažných stránkach
www,domestospreskolv.sk_(d'alej tiež ako ,,súťažné stránky") a založí si tak svoj osobný
účet, resp, účet školy/škólky, kde sú uvedené základné všeobecné údaje o škole/škólke
(d'alej len ,,účet školy" alebo ,,súťažný účet"). Účastníka je oprávnený do súťaže

zaregistrovať iba jeho oprávnený zástupca (napr. riaditel'príslušnej školy/škólky) alebo ním
výslovne poverená osoba.

(d'a lej len,,registrácia")

6.2 Uskutočnením súťažnej registrácie je účet školy na webových stránkach
www.domestospreskolv.sk vytvorený resp, je jej súťažný účet zaktivovaný.

6.3 V registračnom formulárisúťažiaci uvedie nasledujúce údaje:

1) Názov súťažiaceho

2) ldentifikačné číslo

3) Kontaktný e-mail

4) Počet žiakov školy/škólky (celkový počet všetkých žiakov v celej škole/škólke, napr. súčet
žiakov prvého i druhého stupňa danej školy (d'alej len ,,počet žiakov školy"))

(d'a|ej len,,registračné údaje")

6.4 Registráciou a vyplnením registračných údajov súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so
zaradením do súťaže a jej podmienkami a zároveň berie na vedomie a súhlasí, že

registračné údaje uvedené pri registrácii móžu byť usporiadatelbm súťaže v priebehu
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súťaže náhodne kontrolované a zároveň budú použité pri konečnom určení výhercov po

skončení súťaže.

6.5 Usporiadatel'sivyhradzuje právo údaj o počte detí podl'a čl. 6.3 d) kedykolVek preveriť a
prípadne si na tento účel vyžiadať od súťažiaceho potrebné dokumenty; podl'a výsledkov
tohto šetrenia je usporiadatel' oprávnený údaj o počte žiakov školy upravi{ príp.

súťažiaceho zo súťaže vylúčiť; a to v akejkolVek fáze súťaže.

7. PoVlNNosTt sÚŤAŽtAcEHo

Súťažiaci (teda príslušná škola alebo škólka) je povinný informovať zákonných zástupcov
všetkých detí (žiakov, študentov), ktoré sa ich prostredníctvom a z ich iniciatívy budú
zúčastňovať aktivít spojených s touto súťažou, o pravidlách tejto súťaže.

8. MECHANtKA sÚŤAŽE

8.1 Účastníci súťaže - školy a škólky - móžu po zadaní kontrolného hesla (ktoré obdrží
registrovaná kontaktná osoba po uskutočnení registrácie súťažiaceho od usporiadatel'a
súťaže) sledovať aktuálny stav svojho súťažného účtu na súťažných stránkach
www.do mestospreskolv.sk.

8.2 Princípom súťaže je zbieranie bodov jednotlivými účastníkmi prostredníctvom
nasledujúcich možností:

a) Plnenie súťažných aktivít:

Pre možnosť získania 500 bodov musí účastník súťaže splniť 4 povinné súťažné aktivity na

tému ,,Zlepšenie hygienických ndvykov detí" (d'alej len ,,súťažná aktivita"). Bez splnenia
všetkých uvedených 4 povinných aktivít súťažiaci nezíska 500 bodov a jeho nárok sa nijak
nekráti, napr. súťažiaci nezíska 200 bodov za 2 splnené aktivity. So svojimi splnenými
aktivitami sa ale móže uchádzať o body od hlasujúcich, vid'čl. 8.2 písm. c).

Všetky súťažné aktivity podl'a predchádzajúceho odstavca budú usporiadatelbm vypísané
na súťažných stránkach http://www.domestospresko|v.sk a to tak, že prvá aktivita bude
vypísaná dňa 1. 10. 2018. Termíny zverejnenia d'alších aktivit, teda 2. až 4. aktivity, budú
usporiadatelbm súťaže upresnené do 1. 10. 2O!8 a zverejnené na súťažných stránkach.

Spoločne so súťažnou aktivitou budú vypísané aj všetky jej podmienky a zadanie, Podklady
na realizáciu všetkých súťažných aktivít budú sprístupnené na súťažných stránkach. Vo
výnimočných prípadoch móže tieto podklady usporiadatel' jednotlivým súťažiacim zas|ať

tiež na vyžiadanie. Zároveň každá zaregistrovaná škola/škólka získa od usporiadatel'a súťaže
materiály, ktoré pomóžu škole/škólke lepšie prezentovať svoju účasť v tejto súťaži (4 x
plagát a 4 x samolepky) - materiály budú zaslané príslušnej škole/škólke obratom po
registrá ci i p rostred n íctvo m prevá dzkovatel'a do ru čova cích sl užie b,

Splnenie súťažnej aktivity súťažiaci vždy doložízaslaním, resp. nahraním fotografií (min. 1)

dokumentujúcich túto skutočnosť usporiadatelbvi súťaže (bližšie o podmienkach kladených
na tieto fotografie a spósobe ich zasielania vid'čl. 1,1,. a 16, nižšie).

Ked'súťažiaci splnívšetky 4 povinné súťažné aktivity, usporiadatel'mu v prípade splnenia
podmienok tejto súťaže pripíše na jeho súťažný účet 500 bodov (teda až po splnení
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poslednej štvrtej (4.) povinnej súťažnej aktivity je súťažiacemu pripísaných 500 bodov,
body nie je možné udelbvať postupne za plnenie jednotlivých aktivít či nárok akokolVek
krátiť).

Povinné aktivity je nutné p|niť v poradí podl'a ich zverejnenia, teda v poradí 1. až 4., nie je
možné plniť ich v odlišnom poradí.

Splnenie jednotlivých súťažných aktivít nie je v dobe konania súťaže časovo obmedzené,
teda je možné ich plniť v l'ubovol'nom čase v dobe konania súťaže, vždy však v stanovenom
poradí (s tým, že aktivity a ich podmienky sú na stránkach zverejňované usporiadatel'om
postupne). Na aktivity splnené po skončení doby konania súťaže, teda po 31,. L2. 2018,
nebude braný zretel',

b) Hlasovanie hlasujúcich:

Ďalšie body móžu účastníci získať na základe podpory rodičov, rodiny, priatelbv, ako aj

známych jednotlivých žiakov škól a škólok, ale aj samotných škól a škólok. Za rodičov,
rodinu, priatelbv, ako aj známych jednotlivých žiakov škól a škólok, ale aj samotných škól a
škólok, sa považuje užívatel'internetu (fyzická osoba spotrebitel') starší ako 18 rokov, ktorý
navštívi súťažné stránky www,domestospreskoly.sk a zaregistruje sa tu ako hlasujúci (d'alej

spoločne len ,,hlasujúci"). Registrácia na súťažných stránkach prebieha tak, že hlasujúci do
tu umiestneného registračného formulára pravdivo zadá:

- svoju e-mailovú adresu,

- zvolí, ktorú školu či škólku chce v rámcitejto súťaže sledovať a podporovať (maximálne

je možné zvoliť dve inštitúcie, teda max. 2 školy či škólky, či kombináciu),

- potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže

a následne zvolí ikonu ,,odoslať", Týmto okamihom je príslušný hlasujúci riadne
zaregistrovaný. Každý hlasujúci je oprávnený uskutočniť iba jednu registráciu na súťažných
strá n ka ch.

Ako hlasujúci bude d'alej automaticky registrovaná osoba, ktorá zaregistruje súťažnú

účtenku v zmysle 8.2 c) týchto pravidiel ku konkrétnej škole. V takom prípade bude
považovaná za hlasujúceho registrovaného k takto zvolenej škole.

Zaregistrovanému hlasujúcemu bude po splnení príslušnej aktivity príslušnou
školou/škólkou zaslaný informačný e-mail o splnení tejto súťažnej aktivity školou/škólkou a
výzvou na hlasovanie v tejto súťaži. Hlasovanie prebehne tak, že hlasujúci otvorí zaslaný

odkaz o splnení príslušnej súťažnej aktivity, zaslaný príslušným informačným e-mailom.
Týmto otvorením odkazu je automaticky pripočítaný príslušnému súťažiacemu ]. bod,

Hlasujúci je za každú súťažnú aktivitu oprávnený hlasovať iba raz. V rámci celej súťaže teda
móže každý zaregistrovaný hlasujúci udeliť celkovo 4 hlasy ním vybranej škole/škólke, vždy

však iba jeden hlas v rámci jednej splnenej súťažnej aktivity v jednej ním zvolenej

škole/škólke. Hlasujúci nemóže udeliť hlas inej škole/škólke, než ktorú zvolil v rámci svojej
registrácie, V prípade, že usporiadatel'súťaže zistí, že sa niektorý hlasujúcizaregistroval na

súťažných stránkach opakovane či inak podvádza pri udelbvaní hlasov je oprávnený všetky
jeho registrácie zmazaí, a to vrátane všetkých ním udelených hlasov.

c) Odmeny za nákup:
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Spotrebitelia majú možnosť podporiť jednotlivých súťažiacich alebo celú súťaž bez výberu

konkrétneho súťažiaceho (resp. Školy alebo škólky) nákupom výrobkov Domestos,

Účastníkom súťaže bude usporiadatel'pripisovať body, ktoré móžu získať od spotrebitelbv
ktorí v čase možnosti registrácie, teda v dobe od 7, 6, 2018 do 3L 12. 2018, zakúpili

výrobky Domestos a rozhodlisa podporiťvybranú školu/škólku, všetko za podmienok d'alej

stanovených.

Medzi účastníkov súťaže, ktorí splnili všetky súťažné aktivity, usporiadatel' ku dňu 37. L2.

2018 rozdelí body od spotrebitelbv, ktorí uskutočnili súťažný nákup a zaregistrovali súťažnú

účtenku (ako sú tieto pojmy definované d'alej), avšak pri registrácii nezvolili možnosť

,, Pripísať kon krétnej škole".

Body za kúpu výrobkov Domestos móže získať tiež samotný súťažiaci svojím nákupom (čl, 9

a 10. pravidiel).

Spotrebitelia/súíažiaci po zakúpení výrobku značky Domestos v dobe od 7, 6.2018 do 31.

L2, 2018 a mieste konania súťaže (d'alej len ,,súťažný nákup") majú možnosť

usporiadatelbvi zaslať prostredníctvom pošty kópiu alebo originál účtenky/faktúry
dokazujúcej uskutočnenie súťažného nákupu, prípadne túto účtenku/faktúru nahrať ako

sken na súťažné stránky bez akejkolVek registrácie (d'alej len ,,sút'ažná účtenka") a určií či

budú body pripísané konkrétnemu účastníkovi súťaže, alebo k súťaži celej, Spósob

odoslania účtenky/faktúry je detailne upravený v čl. 9. a 10. týchto pravidiel. V prípade

fyzického zaslania sú spotrebitelia/súťažiaci povinní uviesť školu/škólku, ktorej má

usporiadatel' za súťažný nákup pripísať body na súťažný účet, v prípade elektronického
vloženia vyberú tohto účastníka súťaže priamo v rámci príslušného formulára. Spotrebitelia
móžu podporovať účastníkov súťaže opakovane, ale vždy s novým dokladom o uskutočnení
nového súťažného nákupu; to platí primerane pre nákup výrobkov Domestos súťažiacimi,

Z dok|adu o nákupe (účtenka/faktúra) musí byť úplne zrejmé, že došlo k realizácii

súťažného nákupu v čase možnosti registrácie, teda v dobe od 7 , 6. 2078 do 31, 12.2OI8, a

mieste konania súťaže; v opačnom prípade nebudú doklady o súťažnom nákupe do súťaže

akceptované ani za ne pripísané body. Na faktúre/účtenke je nutné vyznačiť zakúpený
produkt Domestos (napr. zvýraznením).

Body budú získavané na základe klúča 5 bodov za každý 1 výrobok Domestos doložený na

príslušnej účtenke/faktúre. Usporiadatel'súťaže si vyhradzuje právo kedykolVek v priebehu

súťaže zmeniť bodové ohodnotenie výrobkov Domestos, a to paušálne alebo aj len vo

vzťahu k jednotlivým predajným miestam, predajným reťazcom apod., a to poČas

|'u bovol'ného časového obdobia.

9. spÓsoB zAslELANtA DoKLADov o súŤnžruoM NÁKupE:

9.1Spotrebitelia móžu usporiadatelbvi doklad o nákupe (účtenku/faktúru) zaslať/odovzdať
jedným z nasledujúcich 3 spósobov:

a) poštou na adresu: P. O. Box 2í-, 8t0 08 BratlsIava, s heslom "Domestos". Na

zadnú stranu dokladu o súťažnom nákupe je nutné napísať názov a sídlo

školy/škólky, na ktorej súťažný účet majú byť body pod|'a počtu nakúpených

výrobkov Domestos z dokladu o súťažnom nákupe pripísané. Všetky zakúpené

výrobky značky Domestos je treba na účtenke/faktúre zvýrazniť zvýrazňovačom.
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b) eIektronicky vložením naskenovanej/vyfotenej účtenky do formulára
umiestneného na www,domestospreskolV.sk. V tomto formulári d'alej vyplní
miesto a dátum súťažného nákupu a počet produktov Domestos. Tento doklad o

súťaŽnom nákupe (móže ísť o naskenovaný papierový doklad alebo tiež o doklad,
ktorý je primárne v elektronickej podobe) musí byť čitatel'ný a uložený vo formáte
,jpg alebo .png. Maxímálna vel'kosť súboru nesmie presiahnuť 5Oo kB. Elektronicky
je možné vkladať iba doklady o súťažnom nákupe s tlačenými názvami zakúpených
výrobkov. Všetky zakúpené výrobky značky Domestos je treba na účtenke/faktúre
zvýrazniť zvýrazňovačom, Pri vkladaní dokladu o súťažnorn nákupe má spotrebitel'
moŽnosť na stránkach vybrať zo zoznamu účastníkov súťaže školu/škólku, na ktorej
súťažný účet majú byť body podl'a počtu zakúpených výrobkov Domestos z dokladu
o súťažnom nákupe pripísané.

c) osobne priniesť doklad o súťažnom nákupe do školy/škólky, ktorej chce súťažiaci

venovať body za nákup výrobkov Domestos. Na zadnej strane dokladu o súťažnom
nákupe v tomto prípade nemusí byť napísaný názov a sídlo školy/škólky. Doklady o
súťažnom nákupe móže takto doručiť iba zletilý spotrebitel', Školy/SkOtky zaistia na

vlastný náklad a zodpovednosť doručenie takýchto osobne donesených dokladov o

nákupe usporiadatelbvi, a to jedným z vyššie uvedených spósobov (tj. poštou alebo
elektronicky).

9,2 Usporiadatelbvi je možné v súlade s týmito pravidlami zaslať originál alebo kópiu
dokladu o súťažnom nákupe. Všetky doklady o súťažnom nákupe musia byť
usporiadatelbvi doručené najskór 7. 6. 20t8 a najneskór 3t. L2.2018 (vrátane), na neskór
doručené doklady o uskutočnení súťažného nákupu nebude braný zretel'. V prípade, že sa
spotrebitel7súťažiaci rozhodne zaslať do súťaže kópiu dokladu o súťažnom nákupe, je
povinný si uschovať originál daného dokladu, ktorý je usporiadatel'súťaže oprávnený si od
neho v prípade pochybností kedykol'vek vyžiadať,

9.3 Účastníci súťaže - školy/škólky, ktoré zbierajú doklady o súťažnom nákupe v zmysle čl.

9.1- písmeno c) alebo získali doklad za nimi uskutočnený súťažný nákup - móžu takto
nazbierané doklady zasielať priebežne počas doby možnosti registrácie, teda v dobe od 7.

6. 2078 do 31. 12. 2Ot8, na adresu: P. O, Box 2t, 8IO 08 Bratislava, s heslom ,,Domestos
2OI8", Zásielka musí na viditel'nom mieste obsahovať názov školy/škólky a adresu, na

ktorej súťažný účet budú body za výrobky Domestos zo zaslaných dokladov o súťažnom
nákupe pripisované. Posledné doklady o súťažnom nákupe, ktoré budú do súťaže
zaradené, musia byť usporiadatel'ovi doručené najneskór 31. t2. 2018 (vrátane).

Štoty/StOlky móžu doklady o súťažnom nákupe získané od spotrebitelbv, prípadne doklady
za nimi uskutočnený súťažný nákup zasíelať usporiadatelbvi takisto elektronicky, a to
spósobom popísaným v tomto čl. 9. a čl. 10,

10. DoKLADY o sÚŤAŽNoM NÁKUPE PLATNÉ v sÚŤnŽl

10. 1 Pre ciele súťaže sú akceptovatel'né nasledujúce typy dokladov o súťažnom nákupe:

a) tlačená účtenka z elektronickej pokladne s uvedenými názvami jednotlivých

položiek,
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b) faktúra vystavená priamo na školu/škólku, ktorej majú byť body pripísané (Do

súťaže nebudú akceptované faktúry vystavené pre akékolVek iné právnické osoby,

resp. pod nikajúce fyzické osoby,).

10.2 Doklady o sút'ažnom nákupe musia byť vystavené predajcom elektronicky v dobe
možnosti registrácie, teda vdobe od 7, 6.2OL8 do 31. t2.2OL8, a vmieste konania
sút'aže. Každý doklad o sút'ažnom nákupe musí obsahovať nasleduiúce údaje: názov a

cenu zakúpených sút'ažných výrobkov, dátum predaja a identifikačné údaje
predávajúceho (meno a priezvisko alebo názov/obchodná firma a tČO); každý doklad o

sút'ažnom nákupe musí obsahovať tiež všetky d'aIšie zákonom požadované náležitosti.
Každý doklad o sút'ažnom nákupe móže byť v sút'aži použitý iba raz. Doklady o nákupe,
ktoré nespíňajú podmienky súťaže aIebo u ktorých je oprávnená pochybnost', či tieto
podmienky spíňalú, nebudú do súťaže zaradené, tj. nebudú pripísané žiadnemu
účastníkovl súťaže na súťažný účet.

11. spÓsoB zAslELANIA DoKLADov o UsKUTočNENí súŤAžNEJ AKTtvlTy:

11,1 Školy/škólky, ktoré sa rozhodnú plniť súťažné aktivity zo zoznamu uverejneného na

webových stránkach www.domestospreskolv.sk, z tejto aktivity obstarajú aspoň jednu

fotografiu tak, aby z nej bolo jasné, o akú súťažnú aktivitu ide, poradie súťažnej aktivity a

jej splnenie (to sa týka všetkých povinných aktivít, ktorých splnenie je podmienkou pre

účasť v tejto súťaži, i všetkých prípadných d'alej plnených aktivít dobrovol'ných),

11,2 Fotografie musia byť v elektronickej forme vo formáte .jpg alebo .png. Maximálna
vel'kosť súboru musí byť 500 kB. Tieto fotografie doloží súťažiaci usporiadatel'ovi
elektronicky prostredníctvom svojho účtu školy na stránkach www.domestospreskolv.sk.

11.3 Zaslaním fotografií usporiadatelbvi podl'a predchádzajúceho odstavca súťažiaci
potvrdzuje a zodpovedá za to, že poskytnutím fotografií nie sú porušené autorské alebo iné
práva tretích osób či všeobecne závázných predpisov, napr. práva osób zobrazených na

zaslaných fotografiách (tj. práva osobnostné), resp. hlavne detí, že disponuje všetkými
potrebnými súhlasmi predovšetkým zákonných zástupcov detí, práva majitelbv vecí či

ochranných známok atd'., čo kedykolVek usporiadatel'ovi doloží podpisom čestného
vyhlásenia. Všetky nutné súhlasy súvisiace so zaslaním fotografií, resp. predovšetkým
súhlas zákonných zástupcov detí, musí súťažiaci získať na vlastné náklady a v|astnú

zodpovednosť s tým, že ich odosIaním stvrdzuje, že súhIasy má vysporiadané, V prípade

nepravdivosti uvedeného potvrdenia alebo v prípade, že poskytnutím fotografií sú
porušené práva tretích osób, je súťažiaci za také porušenie plne zodpovedný a usporiadatel'
je oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a v prípade, že už bola odovzdaná výhra, žiadať
jej vrátenie; tým nie je dotknutá zodpovednosť súťažiaceho za náhradu škody
usporiadatelbvi alebo tretím osobám.

11.4 Usporiadatel'súťaže upozorňuje, že na súťažných stránkach www,domestospresko|v.sk
je umožnené jednotlivým súťažiacim, zákonným zástupcom, ako aj rodičom nahlásiť
usporiadatelbvi nedostatočný súhlas so zapojením svojho dieťaťa do súťažnej aktivíty
(napr. účasť v súťaži či zobrazenie dieťaťa na súťažnej fotografii, s ktorého účasťou v súťaži
nedal zákonný zástupca súhlas), Usporiadatel'sa zavázuje nevhodnosť príspevku obratom
prešetriť a zjednať nápravu.
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12. uRčENtE výHencu

12.I Pre určenie výhercu hlavnej a vedl'ajšej výhry je dó|ežitý počet bodov pripísaný na
súťažný účet školy účastníka súťaže a údaj o počte žiakov školy/škólky,

12.2Táto súťaž má dve výherné kategórie:

v prvej kategórii je rozhodujúci počet bodov prepočítaný na jedného žiaka školy/škóIky,

v druhej kategórii je rozhodujúci celkový počet všetkých nazbieraných bodov.

12,3 Celkovo bude určených 9 výhercov hlavných výher a 100 výhercov vedl'ajších výher
(25 škól a 25 škólok v každej zo súťažných kategórií). Keby sa súťažiaci stal výhercom v
oboch kategóriách, je považovaný za výhercu výlučne v tej kategórii, v ktorej sa umiestnil
na lepšej pozícii. Keby nastala u daného účastníka zhoda v umiestnení v rámci oboch
kategórií (napr. by bol v prvej i druhej kategórii na výhernej pozícii), potom sa stane
výhercom iba v prvej kategórii (teda v kategórii, kde sa určuje výherca podl'a prepočtu
bodov na jedného žiaka školy/škólky), kým v druhej kategórii (teda v kategórii, kde sa
určuje výherca podl'a absolútneho najvyššieho počtu bodov) sa k jeho umiestneniu v
takom prípade neprihliada, Jeden súťažiaci sa tak zásadne móže stať výhercom iba jedinej
výhry, V prípade, že by sa viac súťažiacich umiestnilo počtom svojich bodov na rovnakých
miestach (nech už v ktorejkolVek kategórii), má pri určovaní nároku na výhru prednosť ten
z nich, ktorý uvedený počet bodov dosiahol skór,

13. VÝHERcoVlA súŤAžE

13.1 V prvej kategórii (resp. prepočet bodov na jedného žiaka) vyhrávajú:

a) Prvá hlavná výhra pre školy/šk6lky:

- 1 škoIa, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte najvyšší
počet bodov na jedného žiaka školy zo všetkých zúčastnených škól, vyhráva prvú

hlavnú výhru určenú pre školy,

- 1 škólka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov na jedného žiaka škólky zo všetkých zúčastnených škólok,

vyhráva prvú hlavnú výhru určenú pre škólky,

b) Druhá hlavná výhra pre školy:

O 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte najvyšší počet

bodov na jedného žiaka školy ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených škól, vyhráva

druhú hlavnú výhru určenú pre školy.

c)Tretia hlavná výhra pre škoIy/škólky:

O 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte najvyšší

počet bodov na jedného žiaka školy ako tretia v poradí zo všetkých zúčastnených

škól, vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre školy,
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O 1 škólka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov na jedného žiaka škólky ako druhá v poradí zo všetkých

zúčastnených škólok, vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre škólky.

d)Vedl'ajšia výhra:

o 25 škól, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov na jedného žiaka školy ako 4. - 28. v poradí zo všetkých

zúčastnených škól, vyhráva vedl'ajšiu výhru,

O 25 škólok, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov na jedného žiaka škólky ako 3. - 27. v poradí zo všetkých

z účastne ných škól o k, vyh ráva ved l'ajšiu výh ru.

13.2 V druhej kategórii (resp. podI'a ceIkového počtu bodov) vyhrávajú:

a) Prvá hlavná výhra pre škoIy/škólky:

O 1 škola, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte

absolútne najvyšší celkový počet bodov zo všetkých zúčastnených škól, vyhráva prvú

hlavnú výhru určenú pre školy,

O 1 škólka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte

absolútne najvyšší celkový počet bodov zo všetkých zúčastnených škólok, vyhráva

prvú hlavnú výhru určenú pre škólky.

b) Druhá hlavná výhra pre školy/škóIky:

O v tejto kategórii sa výhry medzi súťažiacich nerozdel'ujú

c)Tretia hlavná výhra pre školy/škólky:

O 1 ško|a, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte najvyšší

celkový počet bodov ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených škól, vyhráva

tretiu hlavnú výhru určenú pre školy,

O 1 škó!ka, ktorá za celé súťažné obdobie nazbiera na svojom súťažnom účte

najvyšší celkový počet bodov ako druhá v poradí zo všetkých zúčastnených škó|ok,

vyhráva tretiu hlavnú výhru určenú pre škólky.

d) Vedl'ajšla výhra:

O 25 škól, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov ako 3. -27.v poradí zo všetkých zúčastnených škólok, vyhráva

vedl'ajšiu výhru;
O 25 škólok, ktoré za celé súťažné obdobie nazbierajú na svojom súťažnom účte

najvyšší počet bodov ako 3. - 27. v poradí zo všetkých zúčastnených škólok, vyhráva

vedl'ajšiu výhru,

- PAGE 15-



13.3, Výhercovia budú urČení do 10. t.2}tg, Všetci výhercovia hlavnej a vedl,ajšej výhry
budú následne kontaktovaní usporiadatelbm s cielbm oznámenia výhry a ujasnenia
PokYnov k Prevzatiu výhry. Zároveň výhercovia hlavnej výhry budú vyzvaní k diskusii o
vYuŽití hlavnej výhry a oznámení pravidiel pre čerpanie hlavnej výhry. Výhercovia hlavnej a
vedl'ajŠej výhrY budú vyhlásení a následne zverejnení na webových stránkach
www,domestosPreskolv.sk. s čím účasťou v súťaži vys|ovujú svoj súhlas.

13.4 V rámci súťaŽe sa rozdelí iba ten počet výher, ktorý je do súťaže vložený. Keby bolo
z dÓvodu rovnosti bodov na niektorom z výherných poradí viac výhercov a ani rozradbvacie
Pravidlo uvedené v tomto Článku by víÍaza neurčilo, rozhodla by o konečných výhercoch
PresnejŠia odPoved'na dodatočnú hernú otázku položenú usporiadatelbm (v ním určenom
časovom limite).

14. VÝHRY

Hlavná výhra:

t4.tPrvá hlavná výhra:

KaŽdá z 2 Škól, ktoré sa stalivýhercami,,prvej hlavnej výhry určenej pre školy", získa nárok
na plnenie:

O 3 500 Eur (bez DPH} na rekonštrukciu toa|iet, príp. ak má renovované toalety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usPoriadatelbm a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí ško!y;

KaŽdá z 2 Škólok, ktoré sa stali výhercami ,,prvej hlavnej výhry určenej pre škólky", získa
nárok na plnenie:

O 27OO Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toatiet, príp. ak má renovované toatety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usPoriadatelbm a organizátorom použiť peňažné prostrledky na renováciu
iných častí škólky;

L4.2 Druhá hlavná výhra:

KaŽdá Škola, ktorá sa stala výhercom ,,druhej hlavnej výhry určenej pre školy", získa nárok
na plnenie:

C 27OO Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toaliet, príp. ak má renovované toatety,
tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s
usPoriadatelbm a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu
iných častí školy;

14.3 Tretia hlavná výhra:
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Každá z 2 škól, ktoré sa stali výhercami ,,tretej hlavnej výhry určenej pre školy", získa nárok

na plnenie:

a 27OO Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toatiet, príp. ak má renovované toalety,

tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s

usporiadatelbm a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu

iných častí školy.

každá z 2 škólok, ktoré sa stali výhercami ,,tretej hlavnej výhry určenej pre škólky", získa

nárok na plnenie:

o 1 70o Eur (bez DPH) na rekonštrukciu toallet, príp. ak má renovované toaletý

tak je možné vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcej dohode s

usporiadatelbm a organizátorom použiť peňažné prostriedky na renováciu

iných častí šk6lky;

(d'alej a vyššie spoločne len ,,hlavná výhra")

14.4 Hlavné výhry nebudú vyplácané v hotovosti, ale spósob ich Čerpania bude urČený v

zmluve, ktorú sa zavázujú s usporiadatel'om či organizátorom uzatvoriť právnické osobY

vykonávajúce činnosť danej školy/škólky (školské právnické osoby alebo PrísPevkové

organizácie podl'a osobitného právneho predpisu), Hlavné výhry móŽu Právnické osobY

vykonávajúce činnosť danej školy/škólky využiť výlučne na rozvoj tej Školy/ŠkólkY, ktorá sa

stala pre účely tejto súťaže výhercom hlavnej výhry,

1a.5 Vedl'ajšia výhra ,,Zásoba produktov značky Domestos"

Výhercovia vedl,ajších výher budú určenído 10. 1,2olg. VŠetcivýhercovia vedl'ajŠÍch výher

budú následne kontaktovaní usporiadatel'om s ciel'om oznámenia výhry. Výhercovia budú

zverejnení na webových stránkach www,domestospreskolv.sk, s ČÍm ÚČasťou v súťaŽi

vyslovujú svoj súhlas, Výhry budú zaslané prostredníctvom prevádzkovatel'a PoŠtových

služieb na adresu školy/škólky, uvedenú v registračnom formulári, Vedl'ajŠie výhrY nebudú

vyplatené v hotovosti ani v inom náhradnom plnení,

14.6 poukaz je nutné vyčerpať v období a za podmienok podl'a prísluŠnej ŠPecifikácie

uvedenej priamo na konkrétnom poukaze a v doprovodných pokynoch Domestos, Na

poukaz nie je možné vracať peniaze či ho vymeniť za peniaze. ĎalŠie PodmienkY uPlatnenia

poukazu sú uvedené priamo na jeho vyhotovení a v pokynoch Domestos.

(d'alej vyššie uvedené spoločne len ,,vedl'ajšia výhra"),

15. PoDMlENKY PRE oDoVzDANlE HLAVNÝCH VÝHER

15.1Výherca hlavnej výhry pripraví podl'a svojich potrieb a podl'a svojho uváŽenia do 31. 3,

2019 úplný a celistvý plán renovácie, ktorú chce za výhru realizovať (príPadne iných

priestorov vprípade, že toalety má už zrenovované) a tento plán renovácie v stanovenej

lehote odovzdá usporiadatel'ovi súťaže. V prípade, že v uvedenej lehote uvedený Plán

renovácie usporiadatelbvi nedoručí, stráca nárok na výhru a jeho výhra PrePadne
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usporiadatelbvi súťaŽe na d'alŠie marketingové alebo charitatívne účely. Zároveň sa k
následným zmenám plánu renovácie zas|aným výhercom usporiadatelbvi po g7. 3, 2o1,g
nebude už prihliadať.

15,2 Primárne bude renovácia uskutočnená partnerskou stavebnou firmou usporiadatel'a
(d'alej tieŽ ako ,,dodávatel"'). Ak to tak nebude, predloží výherca tiež návrh dodávatelbv,
prípadne cenu dodávatel'a. Využitie hlavnej výhry musí spíňať kritérium dlhodobého
Prínosu pre danú školu/škólku a usporiadatel' s organizátorom si vyhradzujú právo
koneČného schválenia navrhnutej realizácie hlavnej výhry. Pri konečnom rozhodnutí
o vyuŽití hlavnej výhry bude prítomný tiež zástupca usporiadatel'a súťaže, aby bolo zaistené
splnenie kritéria dlhodobého efektu pre využitie hlavnej výhry. Výsledná čiastka realizácie
nesmie presiahnuť Čiastku určenú na jednotlivý typ výhry, teda čiastku 3 500 Eur (bez
DPH), 2 700 Eur (bez DPH), 1 700 Eur (bez DPH).

15,3 Hlavná výhra v podobe príspevku na rekonštrukciu bude výhercovi vyplácaná
usporiadatelbm formou uhradenia odmeny dodávatelbvi za uskutočnenie renovačných
služieb,

15.4 Výhercovia hlavných výher sú povinní usporiadatelbvi dodať riadne daňové doklady,
ktorými je vyfakturovaná cena tohto vybavenia alebo služieb, najneskór do 31. 8. 2019.
Platba bude uskutočnená usporiadatelbm súťaže,

15,5 Hlavná výhra musí byť plne využitá do 31. 8. 2079. To znamená, že predovšektým
renovaČné práce musia byť riadne zahájené do 31. 8.2OI9 a faktúra za ne vystavená musí
mať zdanitel'né plnenie do 31. 8, 2019. Nevyužitá časť hlavnej výhry po 31. 8. 2019
prepadá v prospech usporiadatel'a a výherca ju už nemóže využiť.

15.6 Usporiadatel' je oprávnený skontrolovať, či hlavná výhra bola naozaj použitá v súlade s
pravidlami súťaŽe; výherca hlavnej výhry je povinný poskytnúť mu súčinnosť. V prípade, že
hlavná výhra alebo jej časť nebude realizovaná v súlade s týmito pravidlami (pričom
koneČné posúdenie ná|eží zásadne usporiadatelbvi súťaže), prepadá taká hlavná výhra
alebo jej Časť usporiadatelbvi súťaže; tým nie je dotknutý nárok organizátora a/alebo
usporiadatel'a domáhať sa náhrady d'alších prípadne vzniknutých škód či nehmotných
ujem.

15.7 Výherca hlavnej výhry súhlasí a zavázuje sa umiestniť jednu špeciálnu obkladačku
(odovzdanú mu na tento účel usporiadatelbm súťaže) s logom Domestos projektu
v prísluŠnom renovovanom priestore školy/škólky tak, aby išlo o dobre vnímatel'né
oznaČenie (napr. viditel'né po príchode do priestoru a umiestnené v úrovni očí).

16. sÚŤAžNÉ roroeRRFlE A tlcENcIE

16.1 SÚťažiaci móžu do súťaže zasielať iba také fotografie (d'alej len ,,sút'ažné dieIa"), ktoré
sú ich vlastným výtvorom, Do súťaže budú zaradené iba súťažné diela, ktoré svojím
obsahom Či formou nie sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi či oprávnenými
záujmami usporiadatel'a, organizátora a d'alších subjektov na organizovaní súťaže
zúČastnených. Usporiadatel'si preto predovšetkým vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže
súťažné diela obsahujúce prvky pornografie, rasizmu, násilia, prvky ohrozujúce mravnos{
diela nekalosúťažné, diela v rozpore s právami duševného vlastníctva, diela propagujúce či
inak znázorňujúce rózne psychotropné a omamné látky atd'. Usporiadatel'nie je akokolVek
povinný zdóvodňovať svoje rozhodnutie či odpovedať v tejto súvislosti na otázky.
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16.2 Odoslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci bezplatne udel'uje spoloČnosti

usporiadatel'a a organizátorovi nevýhradné licenčné oprávnenie k akémukolVek použitiu

zaslaného súťažného diela, akýmikolVek prostriedkami šírenia (d'alej len ,,licencia"),
Licenciu súťažiaci udel'uje v územne a množstevne (čo do počtu použití) neobmedzenom

rozsahu na dobu autorskoprávnej ochrany diela, Licenciu súťažiaci udel'uje predovšetkým

na použitie súťažného diela pre ciele tejto súťaže a d'alej na reklamné a obchodné účely

spoločnosti usporiadatel'a a organizátora a ich výrobkov, s tým, že predovšetkým móžu byť

súťažné diela zverejnené na www.domestospreskoly.sk a v d'alších PR materiáloch

usporiadatel'a a organizátora súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť
usporiadatel'a a organizátora nie je povinná túto licenciu využiť, je oprávnená toto právo

previesť na tretie osoby a je oprávnená upraviť súťažné dielo akýmkolVek spósobom pre

svoje potreby. Súťažiaci potvrdzuje, že si je vedomý svojej plnej zodpovednosti voči tretím

osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov

tretích osób uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov

upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj d'alŠÍch

právnych predpisov. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci predovšetkým potvrdzuje, že súťažné

dielo do súťaže zaslané je jeho póvodným výtvorom, tj. nejde o zneužitie akýchkolVek

autorských diel, Takisto sa zavázuje, že použitím súťažného diela podl'a súťažných pravidiel

nebudú dotknuté akékolVek práva tretích osób, predovšetkým detí, tj. napr, práva

osobnostné, práva majitelbv vecí či ochranných známok atd'. Všetky nutné súhlasy

súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci vysporiadal na vlastné náklady a

vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil

práva tretej osoby, predovšetkým autorské či osobnostné práva, berie na vedomie, že za

takéto porušenie je plne zodpovedný. Súťažiaci berie na vedomie, že je povinný spoločnosti
organizátora a spoločnosti usporiadatel'a uhradiť akúkol'vek škodu, ujmu či iné náklady v
prípade porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu

vtakom prípade zanikne právo na prevzatie príslušnej výhry a jeho výhra bez náhrady
prepadne v prospech usporiadatel'a.

16.3 Zaslaním súťažného diela do súťaže podl'a týchto pravidiel súťažiaci potvrdzuje a

zavázuje sa kedykolVek na základe žiadosti usporiadatel'a preukázať:

a)písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo vytvoril a/alebo že má

neobmedzené práva poskytovať d'alším osobám práva na jeho použitie v
neobmedzenom rozsahu,

b)písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osób prípadne zachytených v

súťažnom diele, že súhlasia so zachytením svojej osoby v súťažnom diele, so

zaradením súťažného diela do tejto súťaže aj so zverejnením súťažného diela v

neobmedzenom rozsahu podl'a ustanovení týchto pravidiel (predovšetkým v prípade

osób mladších ako 18 rokov súhlas ich zákonných zástupcov v uvedenom rozsahu).

17. osTATN É ustnru ovrru tR

17.tSúť,ažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasís jej pravidlami a zavázuje sa tieto
pravid lá bezvýh radne dodržiavať.

17.2 Hlasujúce a iné osoby zúčastňujúce sa (aj ked' nepriamo) súťaže výslovne súhlasia
s pravidlami súťaže a zavázujú sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
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t7.3 Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

t7,4 Výhry ani účasť vsúťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou; výhry nemóžu byť
poskytnuté a lternatívne, napr. peňažnou formou.

Zo súlaŽe sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadatel'a, organizátora a

všetkých spolupracujúcich agentúr či spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej

blízka, nemá nárok na výhru a usporiadatel' je oprávnený ju zo súťaže (aj po vyhlásení
výsled kov súťaže) vylúčiť.

]-7.6 Účastníci súťaže nespíňa.lúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s

pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradení. Ak sa ukáže, že sa taký účastník súťaže aj

napriek uvedeným podmienkam stal výhercom v súťaži, napr. v dósledku nepravdivých
informácií, ktoré poskytol, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná.
Usporiadatel'má zároveň právo takého účastníka zo súťaže bez d'alšieho vylúčiť.

17.7 Usporiadatel' je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade,

že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo
konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, ak bolo toto konanie spósobilé ovplyvniť
výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie usporiadatel'a je konečné, bez možnosti odvolania.

17,8 Usporiadatel' je oprávnený s konečnou platnosťou zmazať všetky hlasy udelené
príslušným hlasujúcim, ak má dóvodné pochybnosti o spósobe ich udelenia. Akékolvek
obchádzanie hlasovacej mechaniky je dóvodom na vylúčenie zo súťaže, ako aj na

odstrá ne n ie všetkých ta kto získa ných,, h lasov".

17.9 Usporiadatel'súťaže je oprávnený si kedykolVek v priebehu súťaže aj kedykolVek po jej

skončení vyžiadať od účastníka súťaže doklady či inak podl'a vlastnej vol'by skontrolovať, že
príslušný účastník koná vsúlade s pravidlami tejto súťaže, poskytuje v jej rámci výhradne
správne a pravdivé údaje apod.; účastník je povinný poskytnúť usporiadatelbvi pri

uvedenej kontrole všetku potrebnú súčinnosť, predovšetkým podrobiť sa kontrole
súťažných účteniek a údajov o počte žiakov v škole/škólke, inak móže byť zo súťaže

vyradený a to aj so spátným účinkom.

17,10 Usporiadatel' je kedykolVek oprávnený urobiť v prípade akéhokolVek účastníka súťaže

kontrolu vložených súťažných účteniek a kontrolu plnenia súťažných aktivít. V prípade, že

pri takejto kontrole zistí akékolVek nezrovnalosti, ktoré móžu mať vplyv na konečné
poradie účastníkov v súťaži, je oprávnený takého účastníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

17,11 Usporiadatel' nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie

zasielaných dokladov o súťažnom nákupe či funkčnosť siete internet.

17,I2 Usporiadatel' súťaže nezodpovedá za dodaný tovar ani za kvalitu služieb
uskutočnených dodávatel'om. Výhry vsúťaži, ako aj bonus nie je možné reklamovať či

vyplatiť v peniazoch či náhradnom plnení, Všetky reklamácie je výherca povinný riešiť
priamo s dodávatelbm výher.

17.13 Usporiadatel'ani organizátor nezodpovedajú za akékolVek škody, ktoré súťažiacim
prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním /užívanim výher.
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r
17.I4 Yýhry, ktoré výherca neuplatní, nevyzdvihne alebo ktoré sa nepodarí odovzdať,
Prideliť, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadatel'a súťaže na d'alšie marketingové či
charitatívne účely.

!7.L5 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na

PropagaČných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebite|'om a textom
Úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie
Pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených
spotrebitelbm je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

17.16 O námietkach a reklamáciách rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadatel'.
. V prípade pochybností o dodržaní či splnení pravidiel súťaže leží povinnosť dokázať

rozhodné skutočnosti na účastníkovi,

17.17 Úplné znenie týchto pravidiel súťaže je účastníkom k dispozícii na
www.d om estosp resko lv.sk.

17.18 Usporiadatel' je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
súťaŽe. Usporiadatel' je oprávnený súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Uvedená
zmena Pravidiel sa móŽe týkať aj bodového ohodnotenia dokladov o uskutočnení
súťaŽného nákupu, Ak dójde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne zverejnená
na strá n kach www.domestospreskolv,sk.

17.I9 Usporiadatel' si vyhradzuje právo kedykolVek zmeniť pravidlá počas súťaže
či rozhodnúť o prerušení či úplnom zrušení súťaže.

17.20 V prípade zrušenia tejto súťaže nemajú súťažiaci nárok na náhradu vynaložených
nákladov Či náhradu škód, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto súťažou vznikli.
Obmedzenie zodpovedností usporiadatel'a a organizátora sa uplatní v maximálnom
rozsahu, v akom to umoŽňujú všeobecne závázné právne predpisy Slovenskej republiky.

L7.2l ÚČastník týmto berie na vedomie, že usporiadatel'ako správca osobných údajov
sPracováva jeho osobné údaje predovšetkým s cielbm plnenia zmluvy (registrácia
ÚČastníka v sút'aŽi, vyhodnocovanie a výplata výher). osobnými údajmi účastníka sa
rozumie predovŠetkým jeho e-mailová adresa. Usporiadatel' poveriI spracovaním
osobných Údajov v rámci súťaže organizátora ako spracovatel'a osobných údajov. Viac
informácií o zbere a spracovaní osobných údajov a o právach účastníka nájdete
v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na webových stránkach súťaže, vid'
WWW.domestospreskolv.sk.

t7.22 PouŽÍvajte biocídy bezpečným spósobom. Pred použitím si vždy prečítajte
označenie a informácie o prípravku.

V Prahe dňa 1. 6. 2018
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objednávka OP 19000189

Stredisko:
Zákazka:
Objednávka:
Poznámka,.

Vybavuje:

s.r.o. / 2019

Óobrda 091 1 894533

Michal Jakubec

15.04.2019
15,04.2019

Odberatel': Garp lntegrated s, r, o,
Pobřežní 249146
18600 Praha B
Česká republika

Prevádzka:

tčo:
DlÓ:

lč DPH:

27709540
27709540

Tel.:

Fax:

E-mail:
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Doklad vytlačil: Michal Jakubec
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