
 ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „HASIČSKÁ VÝZVA aneb sbírej a vyhraj!“ 
 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže „HASIČSKÁ VÝZVA aneb sbírej a vyhraj!“  
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže.  
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků. 
 

I. Pořadatel a organizátor soutěže  
 
Pořadatelem soutěže je společnost Elektrowin a.s. 
Se sídlem: Michelská 300/60, 140 00 Praha 4  
IČO: 27257843 DIČ: CZ27257843  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10027 
(dále jen „pořadatel“).  
 
Organizátorem soutěže je společnost Motýl Media, s.r.o.  
se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí zapsaná v rejstříku – Městský soud v Ostravě, oddíl C, 
vložka 5080 IČO: 26867583 DIČ: CZ 26867583  
(dále jen „organizátor“).  
 

II. Trvání soutěže  
 
Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 01. 05. 2018 0:00:00 do 31. 10. 2018 23:59:59 (dále 
jen „termín“). 
 

III. Kdo se může zúčastnit soutěže  
 
Do soutěže je automaticky zařazen každý sbor dobrovolných hasičů registrovaný v programu Recyklujte s hasiči, 
který v termínu soutěže uskuteční alespoň jeden zpětný odběr elektrozařízení. Pro zařazení do soutěže je nutné 
provést objednávku svozu vysloužilého elektrozařízení v soutěžním termínu. 
  

IV. Výhry v soutěži  
 
Hlavní výhrou v soutěži je částka 20 000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), kterou je možné využít na 
pořádání výhercem zvolené sportovní, kulturní či společenské akce pořádané sborem dobrovolných hasičů. 
Další výhry jsou částky 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) a 5 000 Kč (pět tisíc korun českých), které je 
možné využít na pořádání výhercem zvolené sportovní, kulturní či společenské akce pořádané sborem 
dobrovolných hasičů. 
 

V. Určení výherců  
 
Vítězem se stává ten sbor dobrovolných hasičů, který v uvedeném termínů nasbírá a odveze nejvíce kilogramů 
recyklovatelných elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele žijícího v obci, kde sbor působí. Jako 
relevantní údaj o počtu obyvatel obce slouží databáze Českého statistického úřadu. V případě nenalezení obce 
v této databázi bude použit údaj o počtu obyvatel uvedený na serveru Wikipedia (cs.wikipedia.org). Pokud 
nebude obec nalezena ani v jednom z těchto zdrojů vyhrazuje si pořadatel právo na nezařazení  daného sboru 
do soutěže. 
 

VI. Oznámení a čerpání výher  
 
Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení soutěže.  
 



 

VII. Práva a povinnosti pořadatele soutěže  
 
Pořadatele soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti  
či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.  
Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese 
www.recyklujteshasici.cz 
 

VIII. Komunikace soutěže 
 
Účastí v soutěži souhlasí každý účastník (sbor dobrovolných hasičů) s tím, že „Pořadatel“ soutěže je oprávněn 
bezplatně užít názvu sboru, jména a příjmení členů sboru ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a 
propagačních materiálech „Pořadatele“ 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. 

 

IX. Všeobecné podmínky  
 

a) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.  

b) V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu prezentujícím 
tuto soutěž a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel.  

c) Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, 
leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 

d) Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 
e) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna 

pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz. 
f) Pořadatel soutěže ani organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí 

svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 
g) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou 
h) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. 
i) Pořadatel může tuto soutěž kdykoliv a bez uvedeného důvodu zkrátit, nebo prodloužit, popř. posunout 

její začátek případně konec. Toto rozhodnutí je účinné dnem zveřejnění této skutečnosti na 
internetových stránkách pořadatele soutěže www.recyklujteshasici.cz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 27. 04. 2018 

http://www.recyklujteshasici.cz/
http://www.recyklujteshasici.cz/
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