PRAVIDLA SOUTĚŽE
Přeměna odpadů na zdroje
1. Organizátorem dále uvedené soutěže je Ministerstvo průmyslu a obchodu se
sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (dále jen “Organizátor”). Organizátor
se tímto zavazuje plnit výhru uvedenou v Příloze 1 výherci nebo výhercům na
základě výsledků hodnocení, které bude provedeno dále uvedeným způsobem
(dále jen „Soutěž“).

2. Soutěž bude probíhat od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018 (dále jen „Doba platnosti
Soutěže“)
na
území
ČR
prostřednictvím
webových
stránek
https://druhotnasurovina.mpo.cz, které provozuje Organizátor s tím, že termín
ukončení příjmu přihlášek může být Organizátorem soutěže prodloužen.

3. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba oprávněná k
podnikání, organizace veřejné správy a studenti všech vzdělávacích zařízení
sídlící v České republice, která v Době platnosti Soutěže splní následující
podmínku:
vyplní
a
odešle
přihláškový
formulář
na
webu
https://druhotnasurovina.mpo.cz
4. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná Organizátorem soutěže,
nebo
zaměstnanci
sponzorů
a
odborných
partnerů
soutěže.

5. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti,
ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, Organizátor si
vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla Soutěže či Soutěž
zrušit nebo v průběhu Doby její platnosti Soutěž předčasně ukončit, bez
povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky Soutěže alespoň částečně splnili.
Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení Soutěže bude oznámeno na
internetových stránkách Organizátora https://druhotnasurovina.mpo.cz.
Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v Soutěži právní cestou je vyloučeno. V
případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování Organizátorovi soutěže.
6. Vyhlášení výherce proběhne nejpozději do 30. 6. 2018. O konkrétních vítězích
rozhodne hodnotící komise ustavená pro každou kategorii soutěže a to na
základě hodnotících kritérií, která jsou vytvořena ke každé kategorii a dostupná

na webu https://druhotnasurovina.mpo.cz. Výherce bude o získání ceny
vyrozuměn cca 7 dní před slavnostním vyhlášením, které se bude konat 15.
června 2018 ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky. V
případě, že výherce nebude reagovat a odpovídat na výzvu k účasti na
slavnostním vyhlášení prostřednictvím telefonu či elektronické zprávy, bude
příslušnou hodnotící komisí stanoven jiný výherce následující v pořadí dané
kategorie. V případě nemoci nebo zahraniční cesty zajistí výherce na slavnostní
vyhlášení za sebe zástupce, kterého pověří plnou mocí k převzetí ceny. Tuto
skutečnost oznámí bezprostředně po vzniklé situaci Organizátorovi. Pokud
není schopen zajistit zástupce a včas tuto skutečnost oznámí, bude výherci jeho
získaná cena předána dodatečně podle jeho časových možností.
7. Způsob předání a čerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a s
poskytovatelem výhry. V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výhru
na slavnostním vyhlášení nebo dodatečně při osobním odběru nebo poštou,
zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají
k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům
Organizátora soutěže.

8. Účastí v Soutěži, tzn. odesláním přihlašovacího formuláře na webu
https://druhotnasurovina.mpo.cz dává Soutěžící dobrovolně výslovný souhlas s
použitím a zpracováním svých osobních údajů společnosti Narrative Media, s.
r. o. a současně Organizátorovi soutěže pro účely identifikace Soutěžícího v
souvislosti s jeho účastí v Soutěži a též se zveřejněním jeho vítězného projektu,
díla, práce, videa apod.

9. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při
přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za
případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o
Soutěži uveřejněny.

