
Podrobná pravidla soutěže „Celoroční hra 2022/2023“  
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Celoroční hra 2022/2023“ (dále jen 
„Soutěž“) osvětově sběrového programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
 

1. Pořadatel: 
 
Recyklohraní o.p.s.  
Adresa: Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 
IČ: 24787701 zapsaná u MS v Praze v rejstříku o.p.s., oddíl O, vložka 778 
DIČ: CZ 24787701 
(dále jen „Pořadatel“) 

 
2. Termín a místo konání Soutěže 

2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 16. května 2022 do 15. května 2023 na území České republiky. Soutěž 
bude vyhodnocena nejpozději 10 dnů po ukončení Soutěže (25. 5. 2023). 

 
3. Účast v Soutěži 

3.1. Soutěž je otevřena pouze pro školy, školní zařízení, výchovná střediska mládeže, dětské kluby se sídlem 
na území ČR, jež jsou registrovaná do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět (dále jen „Školy“). 
Podmínkou účasti v Soutěži je registrace školy/subjektu v tomto programu a aktivní účast v programu, 
tzn. provedení minimálně jedné creditové transakce v informačním systému programu. Registrace 
nové školy do programu probíhá prostřednictvím vyplnění online formuláře s požadovanými 
registračními údaji, které jsou dostupné na webových stránkách www.recyklohrani.cz. 

3.2. Do vyhodnocení soutěže jsou automaticky zařazeny všechny Školy, které provedly alespoň jednu 
creditovou transakci v informačním systému programu v období Soutěže. 

3.3. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci Pořadatele jsou z této Soutěže vyloučeni. Na Soutěž se 
vztahují platné zákony ČR. 

4. Vyhodnocení, Kategorie Soutěže, Ceny 
4.1. Vyhodnocení pořadí Škol vychází z bodových kont jednotlivých Škol v informačním systému programu 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět na www.recyklohrani.cz.  
4.2. Body, které jsou Školám připisovány na jejich konta reflektují aktivitu Školy v dlouhodobém programu 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 
4.3. Výše bodového ohodnocení jednotlivých aktivit vychází ze Sazebníku bodů zde. Do soutěže se 

započítávají body ze všech aktivit programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 
4.4. Pořadí Škol bude sestaveno dle počtu bodů připsaných na bodová konta Škol ke dni ukončení soutěže, 

tedy k 15.5.2023 a to za období trvání Soutěže, tedy od 16.5.2022 do 15.5.2023. 
4.5. Kategorie soutěže: 

4.5.1. Celostátní  
Pořadí nejaktivnějších škol bez ohledu na region bude sestaveno podle počtu bodů přidaných na 
bodová konta škol za období trvání Soutěže. Vznikne jedno Celostátní pořadí. 

4.5.2. Regionální  
Pořadí nejaktivnějších škol v jednotlivých krajích ČR bude sestaveno podle počtu bodů 
připdaných na bodobvá konta škol dle kraje sídla Školy za období trvání Soutěže. Vznikne 14 
Regionálních pořadí. 

4.6. Popis výher - Ceny 
4.6.1. Celostátní pořadí: 

4.6.1.1. Výhra v podobě poukázek do řetězce Kaufland: 
1. místo – poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě: 15 000 Kč 
2. až 10 místo - poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě: 6 000 Kč 
11. až 50. místo - poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě: 3 000 Kč 
51. až 100. místo - poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě: 1 500 Kč 
101. až 250. místo - poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě: 1 000 Kč 
251. až 400. místo – poukázky do řetězce Kaufland v hodnotě:   600 Kč 

4.6.1.2. Diplom v elektronické podobě získají všechny Školy na 1. až  400.  místě.  
4.6.2. Regionální pořadní: 

Diplom v elektronické podobě získají všechny Školy na 1. až  10.  místě v každém kraji.  
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5. Harmonogram Soutěže 
5.1. Vyhlášení soutěže k 22.8.2022 
5.2. Sběr bodů za jednotlivé aktivity na konta Škol od 16.5.2022 do 15. 5. 2023. 
5.3. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků Soutěže nejpozději 10 dnů po ukončení Soutěže, tedy do 25.5.2023. 
5.4. Oznámení o Výhře v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou 

adresu uvedenou v profilu školy v informačním systému na www.recyklohrani.cz a prostřednictvím 
zprávy do profilu v IS na www.recyklohrani.cz proběhne nejpozději 10 dnů po ukončení Soutěže, tedy 
do 25.5.2023. 

5.5. Distribuce Výher v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému na 
www.recyklohrani.cz proběhne do 31. 5. 2023. 
 

6. Komunikace Soutěže 
6.1. Pořadatel Soutěže je oprávněn bezplatně užít názvu Školy ve sdělovacích prostředcích včetně internetu 

a propagačních materiálů Pořadatele s cílem propagovat dobré jméno Pořadatele i oceněných Škol. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Pokud Škola odstoupí na vlastní žádost z programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – viz Pravidla 

programu zde, ztrácí Škola nárok na předání výhry, a to bez náhrady. 
7.2. Vyloučením Školy z programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – viz Pravidla programu zde, ztrácí 

Škola nárok na předání výhry, a to bez náhrady. 
7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, 

stížnostech týkajících se této Soutěže s konečnou platností.  
7.4. Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.  
7.5. Za výhry v Soutěži není možné požadovat finanční plnění, tj. není možná směna výhry za finanční 

hotovost.  
7.6. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž úplně 

zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.  
7.7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 

hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici 
tak, aby mohly být výhercům předány náhradním způsobem.  

7.8. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, 
nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů 
ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. 
Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou 
zaslání elektronické e-mailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl v profilu 
Školy v IS programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět na www.recyklohrani.cz . 

7.9. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi 
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci 
Soutěže považována za jediná úplná a konečná. 

7.10. Úplná Pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách –
www.recyklohrani.cz. Účast v Soutěži je dobrovolná, Škola aktivní v programu Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět může vyžádat vyřazení se soutěže a to písemnou formou e-mailové zprávy na adresu 
info@recyklohrani.cz. Pokud tak neučiní, vyjadřuje Škola svůj souhlas s jejími Pravidly. 

 
8. Reklamace v rámci Soutěže 

8.1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím e-mailu info@recyklohrani.cz, dále prostřednictvím 
internetu na adrese: https://www.facebook.com/Recyklohrani nebo podány poštou na adresu sídla 
Organizátora s nápisem na obálce „Recyklohraní – Celoroční hra 2022/2023 – stížnost". 

8.2. Všechny reklamace týkající se Soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení 
písemné stížnosti. 

 
 
V Praze 17.8.2022 
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