Pravidla soutěže „O čokoládovou popelnici“

Pořadatel a organizátor soutěže:
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost ESKO-T, s.r.o. se sídlem Hrotovická 232,
Třebíč, IČ: 25333411, vedená u KOS v Brně, v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 25989
Termín soutěže:
Akce bude probíhat v pěti městech v období od 29.4.-3.6.2017
V termínu od 29. 4. 2017 do 27. 5. 2017 proběhnou semifinálová kola. Finále proběhne dne
3.6.2017 na Hrotovické ulici v rámci Dne otevřených dveří.
Semifinálová kola proběhnou v pěti městech:






Hrotovice – 29.4.2017
Náměšť nad Oslavou – 13.5.2017
Brtnice – 20.5.2017
Moravské Budějovice – 21.5.2017
Jaroměřice nad Rokytnou – 27.5.2017

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěže se aktivně mohou zúčastnit děti od 6 do 12 let, které žijí a mají trvalý pobyt na území
Kraje Vysočina. Děti budou soutěžit v týmech, který bude složen ze 4 - 6 členů. Za tým bude
zodpovídat osoba starší 18 let. Minimální počet dětí v týmu není omezen. Do soutěže se děti
přihlašují v týmech, a to 30 dní před semifinálovým kolem až do daného dne semifinálového
kola, a to nejpozději 30 minut před začátkem daného semifinálového kola. Registraci musí
provést zástupce soutěžního kolektivu. Soutěžní tým nemusí mít trvalý pobyt v jedné obci, ale
děti mohou být z více lokalit v jednom týmu. Tým si může vybrat, v jakém termínu se
semifinálového kola zúčastní. Tým se může semifinálového kola zúčastnit pouze jednou a

stejně tak i samotný jedinec. Nelze zastupovat dva týmy najednou. Vítězové z 5 semifinálových
kol se utkají ve finále „ O čokoládovou popelnici“ dne 3. 6. 2017 na Den otevřených dveří
v areálu společnosti ESKO-T, Hrotovická 232, Třebíč. Vítězem semifinálového kola se stane
ten tým, který získá nejvyšší počet bodů. Absolutním vítězem se stane tým s nejvyšším počtem
bodů ve finálovém kole. V případě stejného a nejvyššího počtu bodů dvou týmů ve finálovém
kole rozhoduje o vítězi závěrečná disciplína.
Výhra:
Hlavní výhrou ve finálovém kole bude čokoládová popelnice, speciální exkurze, minipopelnice
a reklamní předměty. V semifinálových kolech pak budou rozdány drobné výhry typu
reklamních předmětů. Předání výhry proběhne dne 3. 6. 2017 přímo na finálovém kole. Každý
soutěžící je oprávněn se do soutěže zaregistrovat pouze jednou.
Výhry:
1. čokoládová popelnice
2. speciální exkurze - S Třídílkem na cestě odpadů (doprava zdarma, občerstvení, překvapení
a další), exkurze do zařízení ESKO-T a informačního centra
3. reklamní a dárkové předměty a publikace
4. voucher do Alternátoru, Voucher do Dětského zábavního parku Střítež
5. minikontejnery a minipopelnice
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Vstupem účastníka do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas, že:
-

Jeho jméno a příjmení bude zveřejněno na výsledkové listině na profilu pořadatele
(webové stránky wwww. esko-t.cz, www.svazek-sluzby.cz, FB/eskotrebic)
Jeho fotografie z účasti v soutěži může být zveřejněna na profilu pořadatele (webové
stránky wwww. esko-t.cz, www.svazek-sluzby.cz, FB/eskotrebic)

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně.
Obecná ustanovení:
1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení
důvodu předčasně ukončit nebo přerušit.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné
od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího nebo
soutěžící kolektiv, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má
pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních
předpisů.
4. Registrací soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů svůj souhlas se zpracováním osobních

údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se
soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 3 měsíců po datu jejího ukončení.
5. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.
6. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z
důvodu jakékoli technické nebo jiné systémové chyby.

Kontakt pro přihlášení do soutěže:
Kontaktní osobou pro soutěž „O čokoládovou popelnici“ je Pavlína Buršíková, tel:
605 703 821, e-mail: p.bursikova@esko-t.cz

Více informací na: www.esko-t.cz
ZELENÁ LINKA: 800 100 879

