Pravidla účasti ve vzdělávacím programu „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART
formě“ pro základní školy
§1
Program
Vzdělávací program „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě”, o němž se hovoří v těchto pravidlech,
dále jen „Program”, je určený základním školám v České republice.
§2
Cíle programu
Cílem Programu je vzdělávání dětí v 1. až 3. ročníku základních škol v oblasti správných stravovacích
návyků a významu ovocných a ovocno - zeleninových džusů a pyré, jakož i zeleniny a ovoce ve výživě.
Vzdělávání budou vést učitelé, kteří se zaregistrují na stránce programu dostupné na adrese
www.dzusyapyre.cz. V rámci Programu se bude konat i soutěž s názvem „Džusy a pyré – vitamíny ve
SMART formě”. Pravidla soutěže budou tvořit samostatný dokument.
§3
Základní pojmy
1. Organizátorem Programu je Sdružení Národní unie výrobců šťáv (STOWARZYSZENIE "KRAJOWA
UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW", polská zkratka KUPS), se sídlem ve Varšavě (02-532), ul.
Rakowiecka 36 lok. 339 a 340, zapsané ve Státním soudním rejstříku vedeném Okresním soudem ve
Varšavě, oddíl XIII, vložka KRS:0000205017, DIČ: PL 525 22 98 409, IČ: 015725817, dále jen
„Organizátor programu”.
2. Realizátoři Programu:
a. Hand Made Sp. z o.o. – polská společnost s ručením omezeným se sídlem v
Krakově, adresa: ul. Karmelicka 14/5, 31-128 Kraków, zapsaná v Obchodním a
živnostenském rejštříku vedeném Okresním soudem
Krakov – Střed,
hospodářské oddělení státního soudního rejstříku, vložka 0000328728, IČ:
120868553, DIČ: PL 6762397252, kontakt: irina.jackiewicz@hand-made.pl
b. FleishmanHillard Sp. z o.o. – polská společnost s ručením omezeným se sídlem
ve Varšavě (01-592) ul. Juliusza Słowackiego 19A, zapsaná v Obchodním a
živnostenském rejstříku, vložka 0000157586, IČ: 015435841, DIČ: 525 22 62 357,
kontakt: magdalena.kabata@fleishmaneurope.com
c. Fleishman - Hillard s.r.o. – se sídlem v Praze, adresa: Lomnického 1705/9, 140
00 Praha 4, C 59785 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 25670247, DIČ:
CZ25670247, kontakt: marsik@fleishman.com

3. Experty Programu jsou: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., prorektorka pro
pedagogickou činnost z katedry pedagogiky a psychologie VŠTVS Palestra (metodická stránka) a
endokrinolog a sportovní lékař MUDr. Jozef Martinča (meritorická stránka).
4. Účastník Programu – účastníkem Programu může být výlučně třída základní školy (ročníky 1 až 3),
která byla zaregistrována koordinátorem.
5. Příjemce Programu – příjemcem programu je žák/žákyně 1. až 3. ročníku základní školy.
6. Koordinátor - osoba zaměstnaná ve škole jako učitel/učitelka, jež získal/a souhlas ředitelství školy k
provedení Programu a která zaregistruje příslušného účastníka Programu na adrese
www.dzusyapyre.eu. V jedné základní škole může být více koordinátorů.
§4
Podmínky účasti a realizace Programu
1. Program bude trvat od 31. října 2016 až do 23. června 2017.
2. Rámcový harmonogram Programu:
a) 31. října 2016 – odstartování Programu, včetně vzdělávacích hodin
b) Od 30. listopadu 2016 do 15. května 2017 – shromažďování soutěžních prací
c) 15. dubna 2017 – ukončení přihlášek a registrace do Programu, včetně vzdělávacích hodin
d) 30. května 2017 – vyhlášení vítězů soutěže
23. června 2017 – ukončení Programu, včetně učebních hodin
3. Podrobný harmonogram bude zveřejněn na stránce Programu na adrese www.dzusyapyre.eu
e)

4. Přístup k Programu je současně akceptací jeho pravidel koordinátorem. Koordinátor se zavazuje
dodržovat zásady stanovené těmito pravidly a potvrzuje, že splňuje podmínky, které ho opravňují se
Programu zúčastnit.
5. Koordinátor se zavazuje informovat rodiče/zákonného zástupce o účasti Příjemce programu v
Programu.
6. Zařazení účastníka do Programu bude potvrzené elektronickou cestou na mailovou adresu uvedenou
koordinátorem v průběhu registrace.
7. Koordinátor Programu vyslovuje souhlas, aby informace a materiály týkající se Programu mu byly
zaslány elektronickou poštou.
8. Koordinátor se zavazuje provádět vzdělávací hodiny v rámci Programu na základě výukových
materiálů přebíraných a stahovaných z webové stránky na adrese www.dzusyapyre.eu. Vzdělávací
aktivity mohou být zakončeny účastí v soutěži, popsané a upravené v samostatném dokumentu
s pravidly soutěže.
9. Koordinátor se zavazuje přijmout bezplatné výukové a vzdělávací materiály v elektronické formě,
vytisknout je a šířit během provádění učebních hodin.

10. Výukové a vzdělávací materiály předávané koordinátorovi se nesmí měnit, upravovat či modifikovat,
neboť jsou chráněny autorským právem. Tyto materiály se nesmí využívat pro komerční účely.
11. Účast v Programu, účast příjemců v Programu, jakož i výukové a vzdělávací materiály jsou zcela
bezplatné.
12. V případě odstoupení od účasti v Programu je koordinátor povinen tuto skutečnost oznámit
organizátorovi. Informace o odstoupení se zasílá elektronickou cestou na adresu:
souteze@dzusyapyre.eu. Odstoupení znamená, že vzdělávací hodiny nebudou realizovány.
Odstoupit z Programu lze kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů i bez udání důvodu, a to zasláním
odstoupení organizátorovi. Účast v programu končí dnem doručení odstoupení.
13. Přihlášení do Programu se uskutečňuje na základě registrace koordinátorem na stránce Programu na
adrese www.dzusyapyre.eu a potvrzením zájmu o účast. Přihláška je sestavená z následujících prvků:
a) Vyplnění přihlášky na stránce www.dzusyapyre.eu.
b) Vyslovení souhlasu se zpracováním údajů koordinátora za účelem provedení Programu a
akceptace jeho pravidel. V případě, že dotyčný účastník nesplňuje podmínky stanovené
pravidly, organizátor není povinen program ve škole realizovat.
c) Potvrzení, že dotyčný má zájem se soutěže „Džusy a pyré v SMART formě” zúčastnit.
14. Koordinátor má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu nebo aktualizaci za podmínek
stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.
15. Správcem osobních údajů je: Sdružení Národní unie výrobců šťáv (KUPS) se sídlem ve Varšavě, ul.
Rakowiecka 36 lok 339 i 340, zapsané ve Státním soudním rejstříku vedeném Okresním soudem ve
Varšave, oddíl XIII, vložka KRS:0000205017, DIČ: 525 22 98 409, IČ: 015725817.
16. Koordinátoři Programu nemají nárok na jakoukoli odměnu za provádění učebních hodin.
17. V rámci Programu bude organizátor shromažďovat údaje, pokud jde o počet zaregistrovaných škol a
účastníků, jakož i o ocenění účastníků Programu a počtu příjemců. Tyto údaje budou částečně nebo
v celku rozšiřované organizátorem Programu, jakož i pro potřebu informovat o Programu v médiích
a v samotné firmě organizátora, bez jakýchkoliv územních nebo časových omezení prostřednictvím
libovolných médií.
18. Po ukončení Programu obdrží každý účastník elektronickou poštou certifikát o účasti v Programu.
Certifikát bude zaslán na adresu uvedenou v přihlášce podané během registrace do Programu.
19. Podmínkou pro obdržení certifikátu je vyplnění dotazníku koordinátorem. Dotazník bude umístěn na
webové stránce www.dzusyapyre.eu. Účelem dotazníku je potvrzení provedení Programu,
shromáždění kvantitativních údajů o účastnících Programu a názorů na jeho téma.

§5

Závěrečná ustanovení
1. Do pravidel lze nahlédnout v sídle Sdružení Národní unie výrobců šťáv (KUPS), nachází se i na stránce
www.dzusyapyre.eu.
2. O případných změnách pravidel budou organizátoři informovat na stránce www.dzusyapyre.eu.
3. Nedodržování ustanovení pravidel Programu bude znamenat vyloučení účastníka Programu z účasti
v programu „Džusy a pyré – vitamíny v SMART formě ”.
4. Věci neupravené těmito pravidly se budou řídit všeobecně platnými právními předpisy České
republiky.

