PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZBIERAME SO ZBERKAMI“
1. Predmet a účel pravidiel súťaže
Pravidlá súťaže upravujú podmienky súťaže, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa bodu 4. týchto
Pravidiel súťaže zúčastniť súťaže „ZBIERMAE SO ZBERKAMI“ (ďalej len „súťaž“) a stať sa výhercom cien
uvedených v bode 7. týchto Pravidiel súťaže.

2. Vyhlasovateľ súťaže
spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., IČO: 50634518, DIČ: 2120399776, IČ DPH: SK2120399776, so
sídlom Kragujevská 3, 010 01, Žilina, zapísaná v OR Os Žilina, oddiel Sa, vložka 10917/L (ďalej len
„vyhlasovateľ súťaže").

3. Cieľ súťaže
Zvýšenie environmentálneho povedomia a zlepšenie triedenia odpadového papiera žiakmi materských,
základných, stredných škôl na území SR.

4. Oprávnená osoba
Za oprávnenú osobu, ktorá sa môže zúčastniť súťaže, sa považuje štátne, súkromné a cirkevné školské
zariadenie a materské, základné a stredné školy (napr. materská škola, základná škola, základná škola
spojená s materskou školou, špeciálna škola, stredná škola, 8 ročné gymnázium, gymnázium a iné),
nachádzajúce sa v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom,
Prešovskom a Košickom kraji.

5. Termíny
Prihlasovanie sa do súťaže: trvá od 1.9.2019 do 30.4.2020 vrátane.
Súťaž v zbere papiera trvá: od 1.9.2019 do 31.5.2020 vrátane.
Ukončenie súťaže: 31.5.2020.
Vyhodnotenie súťaže: v priebehu mesiaca jún 2020, najneskôr však do 15.6.2020 vrátane.
Odovzdanie cien prebehne v júni 2020, najneskôr však do 26.6.2020 vrátane.

6. Podmienky súťaže
a.

Súťaže sa majú právo zúčastniť všetky subjekty uvedené v bode 4., ktoré sa prihlásili do súťaže v
termíne podľa bodu 5.
Zodpovedná osoba za registráciu a podmienky súťaže:
Ing. Tomáš Valiček – business manager
e-mail: tvalicek@zsza.sk
tel. číslo: +421 907 826 386
Riadne vyplnený registračný formulár je potrebné zaslať ako prílohu e-mailom na e-mailovú adresu
tvalicek@zsza.sk.

b.

Súťaží sa v troch kategóriách:
1. Kategória: Partnerstvo škôl – najviac ton vyzbieraného papiera v súčte partnerských škôl.
2. Kategória: Najviac ton vyzbieraného papiera za školu.
3. Kategória: Najviac kg vyzbieraného papiera, prepočítaných na jedného žiaka školy.
Súťaž prebieha v zbere papiera (noviny, časopisy, letáky a kartón). V prípade, ak bude zhoda v
množstve vyzbieraného papiera medzi dvomi, alebo viacerými školami, rozhodujúcim ukazovateľom
bude vyzbierané množstvo ďalších komodít, a to v poradí:
vrchnáky z PET fliaš,
hliníkové nápojové plechovky
Vrchnáky z PET fliaš a AL nápojových plechoviek vykupuje Vyhlasovateľ súťaže len ako
pridruženú komoditu k zberu/výkupu papiera a lepenky.
Samostatne tieto dve komodity nevykupujeme.

Ak dôjde k absolútnej zhode vo vyzbieranom množstve surovín jednotlivých komodít medzi dvomi,
alebo viacerými školami, bude prípadná výhra rozdelená pomerne medzi počet výhercov.
Ak súťažiaca škola vyhrá v kategórii 1 s partnerskou školou, tak výherná cena je priznaná
obidvom školám. (príklad.: škola zo Žilinského kraja zaregistruje seba a partnerskú školu
z Banskobystrického kraja do súťaže „ZBIERAME SO ZBERKAMI“, umiestnia sa na prvom mieste
v kategórii 1, kde je výhra 800 €. Túto výhru a čiastku 800 € získa registrujúca škola a zároveň 800 €
získa aj partnerská škola).
Súťažiaca škola môže vyhrať cenu v kategórii 2, alebo v kategórii 3 a súčasne v kategórii 1,
v prípade ak zaregistruje partnerskú školu, z iného samosprávneho kraja, ako je samosprávny kraj,
v ktorom sa nachádza registrujúca škola a zároveň, ak partnerská škola nebola v školskom roku
2018/2019 registrovaná v súťaži „ZBIERAME SO ZBERKAMI“.
Súťažiaca škola nemôže vyhrať cenu súčasne v kategórii 2 a v kategórii 3. (príklad: škola
registrovaná v súťaži sa stane výhercom v kategórii 2 a vzhľadom na počet žiakov školy aj výhercom
v kategórii 3, bude sa brať do úvahy len výhra v kategórii 2 a výhra v kategórii 3 sa automaticky
posunie na nasledujúcu školu v poradí).
Škola súťažiaca v kategórii 1 (Partnerstvo škôl) môže byť v tejto kategórii zaregistrovaná len
jeden krát, kombinovaná registrácia s viacerými školami súčasne v kategórii 1 je zakázaná.
c.

Školský zber prebieha nepretržite počas doby trvania súťaže, pričom deň pristavenia kontajnera je
vecou dohody medzi osobou poverenou príslušnou školou a zodpovednou osobou príslušnej
prevádzky vyhlasovateľa súťaže.

d.

Osoba poverená školou, alebo rodič žiaka, prípadne iná osoba, môže dodať druhotné suroviny
aj priamo, na najbližšiu prevádzku Vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak má táto osoba záujem, aby
tieto ňou dodané druhotné suroviny boli pripísané v prospech konkrétnej oprávnenej osoby,
zúčastnenej v súťaži, musí upovedomiť zodpovednú osobu Vyhlasovateľa súťaže príslušnej prevádzky
o tejto skutočnosti, a uviesť, že ide o školu zaregistrovanú v súťaži a musí uviesť presný názov
príslušnej školy, adresu, PSČ a mesto, alebo obec. Na základe týchto údajov bude pripísané
množstvo dodaných druhotných surovín takto ním určenej príslušnej škole. Osobe poverenej školou,
alebo rodičovi žiaka, prípadne inej osobe, budú dodané druhotné suroviny riadne vyplatené, za
aktuálnu výkupnú cenu.
Osoba poverená školou, alebo rodič žiaka, prípadne iná osoba, ktorá prinesené množstvo druhotných
surovín dodá pre uvedenú školu, je povinná skontrolovať si potvrdenku, alebo príjemku o dodaní
množstva druhotných surovín, a skontrolovať či sú správne evidované údaje o škole, a to IČO a názov
školy.
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za neúplné, alebo chybne zadané údaje uvedené na potvrdenke,
alebo príjemke, ktoré by znemožnili správnu evidenciu množstiev a druhov druhotných surovín v
súťaži, pre príslušnú školu. Pokiaľ nebude zistená chyba reklamovaná na mieste bezprostredne po
prevzatí potvrdenky alebo príjemky, nebude jej spätná reklamácia akceptovaná.

e.

Škola, alebo osoba poverená školou si môže objednať kontajner na zabezpečenie odvozu
vyzbieraného papiera, resp. inej pridruženej komodity zo súťažných podkategórií telefonicky, alebo
mailom, na príslušnej prevádzke vyhlasovateľa súťaže, ktoré sú dostupné na web stránke
Vyhlasovateľa súťaže, v sekcii pobočky: https://www.zsza.sk/pobocky/
veľkoobjemový kontajner otvorený / krytý s ložným objemom 10 - 15 m3 (do 4 ton papiera)
veľkoobjemový kontajner otvorený / krytý s ložným objemom 30 m3 (nad 4 tony papiera)
Pristavenie kontajnera je realizované zvyčajne do 24 - 48 hodín. V niektorých prípadoch môže z
kapacitných dôvodov trvať pristavenie kontajnera aj dlhšie. Odporúča sa školám nahlásiť pristavenie
kontajnera s dostatočným predstihom pred dňom požadovaného pristavenia kontajnera.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nepristaviť kontajner a zároveň nezviesť vlastnou
technikou vyzbierané nižšie uvedené druhotné suroviny tej škole, kde by boli pristavenie
kontajnera, alebo zvoz nerentabilné a to vzhľadom na prepravnú vzdialenosť a vyzbierané množstvo
papiera, vrchnákov z PET fliaš, alebo hliníkových nápojových plechoviek. O tejto skutočnosti sa môže
škola informovať na príslušnej prevádzke vyhlasovateľa súťaže. Príslušná škola však môže na svoje
náklady dodať druhotné suroviny na ktorúkoľvek prevádzku Vyhlasovateľa súťaže.

f.

Škola, ktorá bude chcieť zrušiť pristavenie kontajnera, musí kontaktovať príslušnú prevádzku
vyhlasovateľa súťaže, u ktorej objednávala pristavenie kontajnera, najneskôr 24 hodín pred
plánovaným termínom pristavenia VOK. Zodpovedná osoba príslušnej prevádzky vyhlasovateľa súťaže
potvrdí zrušenie pristavenia kontajnera telefonicky, alebo e-mailom.

g.

V prípade, ak nastane problém s pristavením kontajnera v dohodnutom termíne, bude škola
upovedomená zodpovednou osobou príslušnej prevádzky vyhlasovateľa súťaže.

h.

Školský zber papiera môže obsahovať noviny, časopisy, letáky a lepenku, ktorá však musí byť
oddelená od novín, časopisov, letákov a zvlášť zviazaná v balíkoch. Noviny, časopisy, letáky nesmú

byť uložené v krabiciach, vreciach, igelitových taškách a podobne. V prípade, ak bude v novinách,
časopisoch, letákoch zamiešaná lepenka (kartón), vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zníženie
výkupnej ceny, alebo zrážku z vykúpeného množstva papiera.
Školský zber nesmie obsahovať:

i.

v papieri:
-

noviny so sponkami
časopisy so sponkami
tvrdé väzby kníh a plastové obaly kníh
letáky so sponkami
noviny, časopisy, letáky so zamiešaným kartónom
kartón s plastovými páskami a fóliami

vo vrchnákoch z PET fliaš:
vrchnáky s gumovým tesnením
znečistené vrchnáky
vrchnáky z drogérie a iné
v hliníkových nápojových plechovkách
železné nápojové plechovky
obaly z liekov
j.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo evidovať váženie a vyplatiť finančné prostriedky na základe
váženia na svojich vlastných, kalibrovaných váhach, v príslušnej prevádzke Vyhlasovateľa súťaže.
Váženie v školách je len orientačné a pre interné potreby škôl.

k.

Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje informovať školy zaregistrované v súťaži do dvoch týždňov od
zváženia papiera v príslušnej prevádzke vyhlasovateľa súťaže o množstve zváženého papiera, tzn.
vystaví príjemku, alebo potvrdenku s uvedením množstva, druhu a ceny.

l.

Vyhlasovateľ súťaže neuhrádza účastníkom súťaže, ani osobám zúčastneným na súťaži, žiadne
náklady vzniknuté v súvislosti s účasťou na súťaži, ani v súvislosti s výhrou v súťaži.

7. Súťažné kategórie a ceny
1.

Kategória :

Partnerstvo škôl – najviac ton vyzbieraného papiera v súčte partnerských škôl.
1. miesto: 800 € (slovom: osemsto eur) + 800 € (slovom: osemsto eur) získa aj partnerská škola
2. miesto: 600 € (slovom: šesťsto eur) + 600 € (slovom: šesťsto eur) získa aj partnerská škola
3. miesto: 400 € (slovom: štyristo eur) + 400 € (slovom: štyristo eur) získa aj partnerská škola
2.

Kategória :

Najviac ton vyzbieraného papiera za školu.
Región západ (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)
1. miesto: 400 € (slovom: štyristo eur)
2. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
3. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
Región stred (Žilinský, Banskobystrický kraj)
1. miesto: 400 € (slovom: štyristo eur)
2. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
3. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
Región východ (Prešovský, Košický kraj)
1. miesto: 400 € (slovom: štyristo eur)
2. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
3. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
3.

Kategória :

Najviac kg vyzbieraného papiera, prepočítaných na jedného žiaka školy.
Región západ (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)
1. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
2. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
3. miesto: 50 € (slovom: päťdesiat eur)

Región stred (Žilinský, Banskobystrický kraj)
1. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
2. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
3. miesto: 50 € (slovom: päťdesiat eur)
Región východ (Prešovský, Košický kraj)
1. miesto: 200 € (slovom: dvesto eur)
2. miesto: 100 € (slovom: sto eur)
3. miesto: 50 € (slovom: päťdesiat eur)

8. Výkupná cena
Výkupná cena za vyzbieraný papier v školskom zbere je stanovená individuálne, so zohľadnením
momentálnej situácie na trhu, kvality vyzbieraného papiera, prepravnej vzdialenosti a vyťaženia kontajnera.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu výkupnej ceny, ktorá bola dohodnutá medzi
vyhlasovateľom súťaže a školou, v prípade ak sa v čase samotnej realizácie školského zberu zmení trhová
výkupná cena.

9. Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov súťaže
Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov súťaže v zbere papiera za školský rok 2019/2020 bude najneskôr dňa
15.6.2020. Oznámenie bude zverejnené na web stránke www.zsza.sk, a tiež prostredníctvom e-mailu
uvedeného v registračnom formulári a facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.

10. Miesto a termín odovzdania cien
Oficiálne odovzdanie cien súťaže prebehne do 26.6.2020 vrátane. Miesto odovzdávania cien bude určené po
dohode s výhercom (školou).
Finančné výhry budú následne pripísane výhercom (školám) na účet.

11. Záverečné ustanovenia
a.

Ustanovenia podmienok súťaže sa stávajú platné a účinné dňom ich zverejnenia na web stránke
Vyhlasovateľa súťaže (www.zsza.sk/sutaz)

b.

Účastníci súťaže svojou účasťou na súťaži vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s
obsahom Podmienok súťaže.

c.

Účastníci súťaže svojou registráciou a účasťou na súťaži plne a bezvýhradne súhlasia s Podmienkami
a pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na web stránke Vyhlasovateľa súťaže
(www.zsza.sk/sutaz), vrátane propagácie svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa súťaže, v súlade s
platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Vyhlasovateľ súťaže je
oprávnený zverejniť označenie súťažiacich a ich poradie a tiež víťaza súťaže a fotodokumentáciu z
odovzdávania výhry na svojej web stránke a facebook stránke. V prípade, ak súčasťou
fotodokumentácie z odovzdávania výhry budú osoby mladšie ako 16 rokov, výherca je povinný o tomto
informovať Vyhlasovateľa súťaže aspoň tri dni vopred a zabezpečiť súhlas zákonných zástupcov týchto
osôb s vyhotovením fotografie a jej zverejnením na web stránke a facebook stránke Vyhlasovateľa.

d.

V prípade rozporu ustanovení týchto Pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo
iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto
prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto Pravidiel súťaže.

e.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať ustanovenia Pravidiel súťaže a
Podmienok súťaže. Zmena nadobudne účinnosť zverejnením na web stránke vyhlasovateľa súťaže,
pričom účastníkom súťaže nevznikne žiadny nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči
Vyhlasovateľovi súťaže.

f.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž „Zbierame so Zberkami“ prerušiť, odložiť, prípadne
ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny, pričom účastníkom súťaže nevznikne žiadny
nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči Vyhlasovateľovi súťaže.

V Žiline, dňa 28.08.2019

