Pravidla soutěže – „Nápad za desítku“

1.

POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407,
IČO: 45317054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka B 1360 (dále jen
„Pořadatel“ nebo „Banka“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2021 (00:00 h) do 31. 7. 2020 (23:59 h) na území České republiky.
2.2. Soutěž probíhá na www.kb.cz

3.

SOUTĚŽÍCÍ
3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky,
jenž splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, nebo k dalším osobám
pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob
blízkých.
3.3. Soutěžícím se stane uvedená osoba zasláním odpovědi na soutěžní úkol na email udrzitelnost@kb.cz.
3.4. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna novým nákupem produktu Pořadatele soutěže.
3.5. Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen Soutěžící, který do soutěže vloží takový
příspěvek viz popis níže v článku 4 pravidel, který je a/nebo bude neslučitelný s platnými právními předpisy
České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Posouzení slučitelnosti
zadaného příspěvku s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy
a/nebo těmito pravidly je výhradně věcí Pořadatele nebo Provozovatele, který je oprávněn kteréhokoliv
Soutěžícího ze soutěže vyloučit.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE

„Nápad za desítku“
Ačkoli se může zdát, že udržitelnost a ekonomie spolu příliš nesouvisí, věř, že mají mnoho společného! Zamysli se nad
tím, jakým způsobem může každý jednotlivec ovlivnit budoucnost planety Země. Není potřeba mít miliardy, abychom
ji zachránili. Každý může být hrdina a nejsou pro to potřeba žádné superschopnosti. Rozhodnutí je na každém z nás,
všichni se můžeme chovat udržitelně, ale je potřeba chtít a mít motivaci! Máš nápad na činnost, kterou by mohl dělat
každý, a chovat se tak udržitelně? Nenech si jej pro sebe a poraď nám, jak na to, abychom planetu Zemi předali v
pořádku i dalším generacím.
Napiš nám na e-mail udrzitelnost@kb.cz odpověď o maximálním rozsahu dvou normostran (3 600 znaků), kterou
můžeš doplnit fotkami, obrázky či infografikou. Není potřeba mnoho slov, důležitý je nápad! Nápady bude hodnotit
komise složená ze zástupců Komerční banky a odborníků věnujících se udržitelnému rozvoji. Nejlepší nápad oceníme
odměnou v hodnotě 10 000 Kč.
Můžeš se zaměřit na jedno z následujících témat. Ale nenech se limitovat, zachraňovat planetu lze mnoha způsoby.
Pokud máš svůj vlastní nápad, který do témat nezapadá, sem s ním!
1.

Nákupy spotřebního zboží a tvorba rodinného rozpočtu s ohledem na ekologii

Jak se při nakupování zboží chovat šetrně k životnímu prostředí? Jak při nákupu potravin přemýšlet o jejich vlivu na
životní prostředí? Lze ekologicky nakupovat elektroniku nebo oblečení? Proč bychom se měli zajímat, kde a za jakých

podmínek bylo zboží vyrobeno? Proč by měly být rodiny ochotné si připlatit za ekologičtější produkty? Jak by mohly
naopak v rodinném rozpočtu ušetřit?
2.

Ekoenergie a chytrá domácnost. Jak být šetrní k životnímu prostředí a zároveň ke svým financím

Jak má rodina hospodařit s vodou nebo energiemi? Co dělat každý den, abychom vodou nebo elektřinou šetřili? Jak
zdravějšímu životnímu prostředí pomáhá vybavení domácnosti? Máš nějaký zajímavý tip z domova, ze zahraničí nebo
ze svého okolí? Používáte doma prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí? Máte doma chytré domácí
spotřebiče? Máš nějaký nápad, jaká vychytávka by lidem pomohla?
3.

Nakládání s odpady. Třídění a předcházení tvorby odpadu

Jak správně třídit odpad? Jak by se lidé měli chovat, aby odpadu vznikalo co nejméně? Jak minimalizovat potravinový
odpad? Jak se starat o odpadky v přírodě? Máš nápad, jak odpad zajímavě využít nebo recyklovat a znovu použít?
4.

Cestování a doprava. Cestování a jeho vliv na životní prostředí

Jaké ekologické dopravní prostředky používat? Jezdit, nebo chodit pěšky? Máš nápad na ekologickou a levnou
dovolenou?
5.

Zachování biodiverzity. Zachování rovnováhy v přírodě

Co pomůže zachovat biologickou rozmanitost i pro budoucí generace? Co může dělat každý z nás ve svém blízkém
okolí? Zaměřit se můžeš na ekologické zemědělství, ochranu ekosystémů, problematiku nové výstavby, vyčerpávání
přírodních zdrojů a ekosystémů, znečištění ovzduší nebo na zavlékání cizích druhů rostlin a živočichů a ohrožování těch
místních.
6.

Odpad v digitálním světě. Online život a jeho emise

Jak naložit s digitálním odpadem, který má zásadní dopad na životní prostředí a zvyšuje naši uhlíkovou stopu? Jak se
účinně zbavit nepotřebných informací, které se staly digitálním odpadem? Jak eliminovat velkého budoucího
světového znečišťovatele – úložiště dat a jejich chlazení?

4.1. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
4.2. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce zasláním své soutěžní odpovědi na email udrzitelnost@kb.cz souhlasí
s pravidly soutěže a bere na vědomí zpracování osobních údajů dle bodu 7.
5.

VÝHERCI, VÝHRY,
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Hlavní výhra je 10 000 Kč, které budou zaslány na bankovní účet výherce.
Výherce bude vybrán odbornou porotou.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 15. 8. 2021
Výhra není nevymahatelná, není na ni právní nárok a není ji možné směnit za hotovost.

INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘÍPADNÉ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
6.1. Výherci budou kontaktováni na email, ze kterého zašlou svoji soutěžní odpověď.
6.2. V případě, že nebude výherce zastižen, nebo neodepíše zpět do 3 dnů, bude vybrán soutěžící, jehož
odpověď bude vyhodnocena jako druhá nejlepší.
6.3. Odpověď výherce a jeho křestní jméno, nebo její stručný popis může být zveřejněna na sociálních sítích
Komerční banky.

7.

OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVA K UŽITÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže,
informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a 3 měsíců po jejím skončení ke
zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní číslo a
soutěžní odpověď. Pořadatelem. Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva
dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí údajů je
dobrovolné.
7.2. Soutěžící zasláním své soutěžní odpovědi souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje včetně výsledků soutěže
byly zveřejněny. Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je dobrovolné a
soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat (tím by ovšem ztratil nárok na účast v soutěži). Na
platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli
jiného souhlasu Bance.
7.3. Soutěžící rovněž prohlašuje, že jeho odpověď nebyla Soutěžícím pořízena v rozporu s Autorským zákonem.
8.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího
trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění.
8.2. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů,
účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
8.3. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým
ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
8.4. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
8.5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
8.6. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. 6. 2021

