
Štatút 

reklamnej a propagačnej súťaže organizátora ENVI - PAK, a.s. 

s názvom „RECYKLOKOŠE NA TRIEDENÝ ODPAD“ 

v znení platnom od 1.10.2019 

 

1. Základné ustanovenia 

1.1 Reklamnú súťaž „navrhni sériu recyklokošov na triedený odpad“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje 

spoločnosť ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04, Bratislava, IČO: 35858010, IČ DPH: SK 2020264290, 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3128/B 

(ďalej ako „organizátor“). 

1.2 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a 

povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 

1.3 Súťaž trvá od  30. októbra 2019 od 8:00 hod. do 30. novembra 2019 do 24:00 hod.; vyhodnotenie 

súťaže sa uskutoční 6. decembra 2019 po 14.00 hod. 

2. Účel a pôsobnosť 

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie 

o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia. 

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky. 

4. Spôsob propagácie 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj 

prostredníctvom propagácie na internetových stránkach organizátora www.triedime.sk 

a www.envipak.sk.  

5. Podmienky účasti v súťaži 

5.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá školská trieda, ktorej žiaci sú žiakmi základnej školy alebo 

osemročného gymnázia vo veku do 15 rokov (vrátane) a splnia podmienky/pravidlá súťaže a ktorí 

zároveň nie sú vylúčení z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako 

„účastníci“,  „súťažiaci“ alebo „súťažná trieda“).  

5.2 V prípade výhry sa výhra odovzdáva kompetentnému pedagógovi (vychovávateľ, triedny učiteľ, 

učiteľ, zástupca školy, či riaditeľ školy), ako zástupcovi triedy.  

5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 

pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré 

sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle 

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stanú takéto vylúčené osoby, 

výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra bola triede odovzdaná, je táto osoba povinná výhru 

(resp. výherný poukaz na výhru) vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy 

organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry (ak bola výhra uplatnená). 

6. Pravidlá 

http://www.triedime.sk/
http://www.envipak.sk/


6.1 Súťažnú triedu zapojí do súťaže kompetentný pedagóg (vychovávateľ, triedny učiteľ, učiteľ, 

zástupca školy, či riaditeľ školy) prostredníctvom kontaktného formulára 

http://www.triedime.sk/recyklokose umiestneného na stránke www.triedime.sk.  

6.2 Súťažiaci sa do súťaže zapoja vyplnením kontaktného formulára 

http://www.triedime.sk/recyklokose na www.triedime.sk a zároveň nahraním súťažného príspevku - 

fotografií série recyklokošov a návodu (fotografie s popisom) na výrobu súťažných recyklokošov na 

triedený odpad do 30. novembra 2019. Organizátor neakceptuje fotodokumentáciu bez návodu 

a použitých materiálov.  

6.3 Samotné návody musia obsahovať informácie o správnom triedení a/alebo recyklácii odpadu.   

6.4 Jedna súťažná trieda môže počas celého trvania súťaže poslať viacero fotografií a návodov na 

výrobu. 

6.6 Každá súťažná trieda, ktorá sa zapojí do súťaže prostredníctvom kontaktného formulára bude 

spätne informovaná o zapojení sa do súťaže potvrdzujúcim e-mailom. Súťažiaci sú zaradení do súťaže 

po doručení spätného e-mailu. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berú na vedomie, že 

doručenie spätného e-mailu môže byť s časovým oneskorením oproti času registrácie. Ak súťažiaci 

nedostanú odpoveď do 48 hodín od zapojenia sa do súťaže, vyplnia formulár ešte raz.  

6.7 Súťažiaci, ktorí odošlú nesprávny formulár alebo súťažný príspevok, ktorý obsahuje obrazové 

podobizne osôb, ich mená alebo iné osobné identifikátory, dostanú odpovedný e-mail o neplatnom 

zaradení do súťaže; a každý takýto súťažný príspevok bude bezodkladne vymazaný. Organizátor 

nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých operátorov prevádzkujúcich webové pripojenie.  

 

7. Výhra 

7.1 Výhru získava tá súťažná trieda, ktorá pošle súťažný príspevok s návodom na najzaujímavejšiu sériu 

košov na triedený odpad (tzv. farebné koše na triedený odpad – plast, papier, sklo). Organizátor je 

(prostredníctvom svojich zamestnancov) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou 

platnosťou, či účastníci súťaže získavajú výhru. Výherca bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-

mailom a prostredníctvom webových stránok www.triedime.sk alebo www.envipak.sk.  

7.2. Súťažná trieda, ktorá vytvorí najzaujímavejší návrh série košov na triedený zber tzv. recyklokošov, 

vyhrá celodenný školský výlet spojený s exkurziou na triediacu linku, kde sa žiaci dozvedia, ktoré 

odpady môžu triediť a čo sa stáva s odpadom, keď ho vhodia do správneho kontajnera. K tomu každý 

žiak víťaznej triedy dostane edukačné pomôcky o triedení odpadu a darčekové predmety a zároveň do 

školy, z ktorej bude pochádzať víťazný návrh, pošleme 3 sady nerezových košov na triedenie určené 

pre spoločné priestory školy. Jedna sada pozostáva z troch košov (na papier, plasty, zmiešaný odpad). 

Pedagóg, ktorý odošle kontaktný formulár a bude kontaktnou osobou pre komunikáciu, dostane 

edukačné darčekové predmety a  výlet na triediacu linku. 

7.3 Výhru si súťažiaci uplatnia po dohode s organizátorom.  

7.4 Cena zahŕňa dopravu, návštevu triediacej linky, edukačné pomôcky o triedení odpadu pre všetkých 

žiakov víťaznej triedy a ostatné náklady na celodenný výlet podľa dohody s organizátorom. 

7.5 Ďalšie použitie súťažného príspevku organizátorom bude upravené licenčnou zmluvou medzi 

víťaznou triedou a organizátorom súťaže v zmysle autorského zákona.  

 

http://www.triedime.sk/recyklokose
http://www.triedime.sk/
http://www.triedime.sk/


8. Odovzdanie výhry 

8.1 Výhra bude odovzdaná zástupcovi víťaznej triedy po dohode s ním.  

8.2 Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať zástupcu víťaznej triedy 

k preukázaniu skutočnosti, že sú súťažnou triedou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si 

organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. 

8.3 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo 

odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. 

9. Osobné údaje a osobnostné práva 

9.1 Účastníci zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytujú organizátorovi na vopred neurčenú dobu 

svoj (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov, ktoré poskytnú v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníkov 

súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastníci stanú výhercami, ich 

označenie triedy, názov školy a názov obce, v ktorej sa škola nachádza, môžu byť zverejnené na 

internetovej stránke www.triedime.sk, www.envipak.sk a na sociálnej siete Facebook, (iii) súhlas s tým, 

že osobné údaje účastníkov budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v 

marketingovej komunikácií organizátora, s príjmom informačných e-mailov počas a po skončení hry v 

súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými operátormi mobilného pripojenia SR, (iv) 

súhlas, že počas trvania súťaže môže byť zaslaný aktívnym účastníkom súťaže maximálne raz za týždeň 

informačný e-mail; účastníci súťaže sa môžu odhlásiť z príjmu informačných e-mailov/správ zaslaním 

e-mailu v tvare ENVI-PAK STOP na e-mail pr@envipak.sk a (v) súhlas s tým, že organizátor, technický 

realizátor a web agentúra môže osobné údaje súťažiacich zaznamenávať na nosiče informácií/do 

informačného systému. Práva súťažiacich ako dotknutých osôb sú upravené v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov. 

9.2 Každý súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje 

sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom 

oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné 

informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie 

požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne 

písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas 

odvolať. 

10. Osobitné ustanovenia 

10.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno 

výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 

10.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu triedeného zberu odpadov a recyklácie a 

nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkmi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa 

resp. nevyužitím výhry. 

http://www.triedime.sk/
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10.5 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové 

služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. 

10.6 Výhercovia nemôžu svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu/osoby. 

10.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 

podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť 

alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá. 

10.8 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na 

internetovej stránke organizátora www.triedime.sk. 

10.9 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto 

štatútu. 

10.10 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
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