Pravidla Projektu „Minigrant od Spolchemie“
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost má zájem poskytnout finanční příspěvek
akcím a projektům, které přinesou prospěch a podporu lidem v Ústeckém kraji. Za účelem získání
finančního příspěvku mohou zájemci podat žádost o získání finančního příspěvku na Projekt, jak je tento
pojem definován níže.
Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná, jasná a závazná pravidla (dále jen „Pravidla“) projektu s
názvem „Minigrant od Spolchemie“ pořádaného dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „Soutěž“), na základě kterého získají vybrání účastnící finanční
příspěvek na podporu ve své žádosti specifikovaného Projektu.
1.

Vyhlašovatelem Soutěže je:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad
Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ: 00011789, DIČ: CZ699001352,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 47 (dále jen „Spolek“).
2. Účastníci soutěže (dále jen „Přihlašovatel“)
Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující obě následující podmínky:
a. Plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba,
b. Majitel korunového účtu v České republice.
3. Projekty, které lze přihlásit do soutěže (dále a výše jen „Projekt“)
Soutěž je pro Přihlašovatele pořádána ve dvou kategoriích:
A. Zdraví lidí (finanční příspěvek projektům spojených s dětským a amatérským sportem,
ozdravnými pobyty, seniorskými aktivitami, turistikou apod.)
B. Zdravý rozum (finanční příspěvek na vzdělávání, kulturní aktivity apod.)
Přihlašovatelé mohou žádat o finanční příspěvek pouze na ty Projekty, jež se uskuteční na území
Ústeckého kraje. Pokud jde o Projekt, který je součástí série projektů, je možno požádat o finanční
příspěvek jen pro ty, které se uskuteční na území Ústeckého kraje. Přihlašovatel je povinen žádost o
finanční příspěvek na Projekt vložit online na internetové stránky www.spolchemie.cz/sponzoring (dále
jen „Internetové stránky Soutěže“) v požadovaném formátu a rozsahu, v souladu s těmito Pravidly a
v termínech, které budou pro každé kolo Soutěže zveřejněny vždy předem na Internetových stránkách
Soutěže.
4. Doba konání:
Jednotlivá kola Soutěže budou probíhat v termínech vyhlášených Spolkem vždy včas na Internetových
stránkách Soutěže, nejdéle však do 30. 12. 2018.

5. Pravidla pro vložení žádosti Přihlašovatelem
Vkládání žádostí o finanční příspěvek Přihlašovatelem probíhá výhradně prostřednictvím online
formuláře uveřejněného na Internetových stránkách Soutěže. Jeden Přihlašovatel může v každém kole
Soutěže podat žádost o finanční příspěvek pouze na jeden Projekt.
V žádosti o finanční příspěvek bude alespoň stručně (i) popsán Projekt, zejména jeho zaměření, cíle a
způsob provedení, (ii) důvody proč Přihlašovatel žádá o finanční příspěvek na podporu Projektu, (iii)
přínosy které přinese získání finančního příspěvku na Projekt Přihlašovateli a (iv) případně také přínosy,
které podpora Projektu přinese Spolku.
Po vložení žádosti o finanční příspěvek Přihlašovatelem bude na uvedený kontaktní email Přihlašovatele
odesláno potvrzení o obdržení žádosti o finanční příspěvek Spolkem.
V případě neúplnosti, nedostatečného obsahu nebo nedostatečné kvality vložené žádosti o finanční
příspěvek vyzve Spolek prostřednictvím mailu daného Přihlašovatele k doplnění či opravě dané žádosti
o finanční příspěvek.
Spolek je v případě potřeby oprávněn žádost o finanční příspěvek zpracovat a upravit, aby vyhovovala
potřebám Spolku respektive Soutěže a následně v této podobě zveřejnit na Internetových stránkách
Soutěže.
6. Pravidla a princip
Průběh Soutěže:
1. Přihlašovatelé vkládají žádosti o finanční příspěvek do systému (online na Internetových
stránkách Soutěže).
2. Po kontrole zástupcem Spolku jsou žádosti o finanční příspěvek podané v souladu s těmito
Pravidly zveřejněny na Internetových stránkách Soutěže.
3. Zasedání komise, která vybere úspěšné Přihlašovatele v kategoriích Zdraví lidí a Zdravý rozum.
4. Vyhlášení a zveřejnění vítězných Projektů všech kategorií na Internetových stránkách Soutěže.
5. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s vítěznými Přihlašovateli.
6. Uskutečnění Projektů.
7. Zdokumentování průběhu Projektu Přihlašovatelem a doručení dokumentace do Spolku.
8. Proplacení finančního příspěvku.
9. Publikace dokumentace Projektu (foto atd.) na Internetových stránkách Soutěže.
Principy Soutěže:
Vyhlašovatel předem deklaruje, že žádosti o finanční příspěvek nebudou vůbec uveřejněny a zařazeny
do Soutěže, případně budou kdykoliv ze Soutěže vyřazeny, pokud:
a) Daná žádost o finanční příspěvek byla podána Přihlašovatelem, který již dvakrát v témže
kalendářním roce získal finanční příspěvek na Projekt;
b) Daná žádost o finanční příspěvek byla podána do více kategorií Soutěže;
c) Daná žádost o finanční příspěvek není v souladu s Pravidly;
d) Daná žádost o finanční příspěvek byla podána na podporu Projektu, který je v rozporu s dobrými
mravy, platnými právními předpisy, hodnotami Spolku, nebo z něj vyplývá možnost poškození
dobrého jména Spolku, společností z koncernu Spolku nebo spolupracujících orgánů, organizací
či osob;
e) Daná žádost o finanční příspěvek byla podána na podporu Projektu spojeného s užíváním
návykových látek, podporou či propagací nelegálních činností.

Žádost bude také vyřazena ze Soutěže, zjistí-li se kdykoliv průběhu Soutěže, že:
a) Daná žádost o finanční příspěvek byla podána Přihlašovatelem, který použil nekalých praktik
při získávání finančního příspěvku, porušil pravidla čestné soutěže, tyto Pravidla, zákon nebo
jiným nekalým způsobem ovlivňoval Soutěž s cílem získat finanční příspěvek.
O případném nezařazení žádosti o finanční příspěvek, vyřazení žádosti o finanční příspěvek ze Soutěže
nebo odmítnutí žádosti o finanční příspěvek informuje Spolek po ukončení daného kola Soutěže na
Internetových stránkách Soutěže.
Pravidla pro výběr žádosti, na jejichž základě bude přiznán finanční příspěvek v kategoriích Zdraví lidí
a Zdravý rozum:
1.
2.
3.
4.

Hlasování proběhne na zasedání Komise složené ze zástupců Spolku.
Komise hlasováním rozhodne o výběru žádostí, které získají finanční příspěvek.
Komise může rozhodnout o změně částky finančního příspěvku, o kterou bylo požádáno.
Složení komise bude zveřejněno na Internetových stránkách Soutěže.

7. Obdržení finančního příspěvku
Komise vybere úspěšné Projekty a přidělí vybraným Projektům finanční příspěvek zpravidla dle
požadavků Přihlašovatele. Komise je oprávněna změnit výši požadovaného finančního příspěvku (snížit
i zvýšit). Maximální výše finančního příspěvku pro jednu žádost (Projekt) je 10.000,- Kč. Počet
vybraných žádostí (Projektů) závisí na rozhodnutí Komise. Vybraný Přihlašovatel má právo odmítnout
finanční příspěvek v tom případě, že mu byl Komisí přidělen v jiné výši, než která byla uvedena
v Přihlašovatelově žádosti o finanční příspěvek.
Výsledky rozhodnutí Komise budou zveřejněny do 15 dní od hlasování Komise, a to pro všechny
kategorie v rámci harmonogramu, umístěného na Internetových stránkách Soutěže.
Na základě výběru nejvhodnější žádosti/í Spolek uzavře s úspěšným Přihlašovatelem smlouvu, jejíž
vzor je přílohou č. 1 těchto Pravidel (dále jen „Smlouva“), případně dle potřeby vyzve Spolek úspěšného
Přihlašovatele k jednání o uzavření Smlouvy. Do Smlouvy budou doplněny chybějící náležitosti
v souladu s úspěšnou žádostí o finanční příspěvek, respektive specifiky každého Projektu a rozhodnutím
Komise o výběru žádosti.
Pro čerpání finančního příspěvku je nutno dodat dokumentaci a podklady pro vyplacení finančního
příspěvku do 60 dní od konání Projektu, o jehož finanční podporu Přihlašovatel žádal, jinak nevzniká
nárok na finanční příspěvek.
Pokud bude finanční příspěvek použit v rozporu s těmito Pravidly, Smlouvou uzavřenou se Spolkem
nebo zákonem, je úspěšný Přihlašovatel povinen finanční příspěvek na Projekt v plné výši vrátit Spolku,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jej k tomu Spolek vyzve.
Na získání finančního příspěvku není až do uzavření Smlouvy mezi Spolkem a Přihlašovatelem
jakýkoliv právní nárok.
8. Souhlas s Pravidly Soutěže, zpracováním osobních údajů a publikací poskytnutých
materiálů
Podáním žádosti o finanční příspěvek každý Přihlašovatel potvrzuje souhlas s Pravidly Soutěže a
zavazuje se k jejich dodržování.

Přihlašovatel podáním žádosti o finanční příspěvek zároveň uděluje Spolku souhlas se zpracováním
osobních údajů Přihlašovatele (FO: jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní mail, telefon,
PO: sídlo, IČ, kontaktní údaje zástupců PO) podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v
platném znění (dále jen „Zákon“) pro účely pořízení databáze žadatelů o finanční příspěvky a to na
dobu 5 let od udělení souhlasu.
Přihlašovatel svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může
kdykoliv odvolat, že má právo k přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a další práva
vyplývající ze Zákona. Přihlašovatel bere na vědomí, že podle zákona je povinen poskytnout pouze
pravdivé údaje.
Správcem údajů pro potřeby Soutěže je Spolek, adresa Revoluční 86, 400 01, Ústí nad Labem, tel.
420 477 161, na kterou se může Přihlašovatel kdykoliv obrátit s dotazem nebo podnětem.
Přihlašovatelům nebudou zasílána obchodní sdělení Spolku. Kontaktní údaje slouží výhradně ke
komunikaci spojené s účastí v Soutěži.
Přihlašovatel nese plnou odpovědnost za kvalitu, přesnost, úplnost a úroveň vložených materiálů a
informací. Spolek je oprávněn v případě jejich neúplnosti, nedostatečného obsahu nebo nedostatečné
kvality neodpovídající úrovni Soutěže požadovat jejich úpravu, doplnění nebo odmítnout zařazení
podané žádosti o finanční příspěvek do Soutěže.
Přihlašovatel dále souhlasí s bezplatným využitím poskytnutých údajů a materiálů prostřednictvím
Internetových stránek Soutěže (zejména svého jména, příjmení, podobizny a zvukových a
videozáznamů zachycující jeho osobu), v rámci propagační a reklamní činnosti Spolku v médiích
(konvenční i elektronická) a tiskovinách související s prezentací Soutěže po dobu 10 let od jejich
poskytnutí prostřednictvím Internetových stránek Soutěže.
Přihlašovatel dále uděluje Spolku oprávnění k bezplatnému použití obsahu předanému v rámci Soutěže
bez omezení rozsahu, zpracování, způsobu, území, času a typu média a bez uvedení jména autora. Tento
souhlas je bezplatný a výhradní a zahrnuje možnost obsah upravit dle potřeb Spolku a také tento souhlas
přenést na třetí osoby, poskytující Spolku služby zpracování tohoto materiálu pro výše uvedené účely
ve výše uvedeném rozsahu a dosahu.
Přihlašovatel uděluje Spolku souhlas se šířením vložených informací prostřednictvím stránek Soutěže,
a že je subjektem, který má k tomuto veškerá oprávnění.
Přihlašovatel se zavazuje, že jeho aktivitou při vložení žádosti o finanční příspěvek (zejména poskytnuté
informace, grafické prvky, prvky podléhající duševnímu vlastnictví, odkazy na jiné stránky) nebudou
dotčena práva a oprávněné zájmy třetích osob, ani jiná práva a závazné právní předpisy České republiky.
Přihlašovatel se zavazuje poskytovat Spolku prostřednictvím stránek projektu pouze materiály, jejichž
je jediným autorem nebo je držitelem oprávnění od autora poskytnutého materiálu a jejich zveřejněním
na stránkách Soutěže nedojde k poškození práv třetích osob, a pokud by došlo k takovémuto poškození,
Přihlašovatel nese veškeré následky z toho vyplývající a zavazuje se náhradu vzniklé škody poškozeným
osobám vč. Spolku uhradit.
Spolek není ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za
činnost Přihlašovatelů. Na vyžádání Spolku je Přihlašovatel povinen prokázat všechny výše uvedené
skutečnosti k doložení práv.

9. Ostatní ujednání
Spolek si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit Pravidla Soutěže, Soutěž přerušit, odložit či
odvolat nebo zrušit bez udání důvodu; v těchto případech Přihlašovatel nemá nárok na náhradu nákladů
spojených s podáním žádosti o finanční příspěvek ani na náhradu jakékoliv případné škody.
Spolek si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené žádosti o finanční příspěvek, jakož i právo
Soutěž kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu. Veškeré náklady se zpracováním a podáním žádosti o
finanční příspěvek jdou na vrub jednotlivých Přihlašovatelů.
Pravidla Soutěže jsou k dispozici na adrese Vyhlašovatele Soutěže uvedené v bodě 1. těchto Pravidel a
na Internetových stránkách Soutěže.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 01. 01. 2018.

