Podrobná pravidla loajálního programu
(v tomto znění platí od 1. 5. 2018)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel loajálního
programu "RECYKLUJTE S HASIČI" (dále jen " program"). Tato pravidla jsou
jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedeného loajálního
programu na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla
mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.
I.

Pořadatel věrnostního programu je:

Elektrowin, a. s.
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 272 57 843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10027
(dále jen "pořadatel")
II.

Definice pojmů:

Účastníkem se rozumí jakýkoliv sbor dobrovolných hasičů (dále jen "účastník"), jenž
v období konání programu uspořádá alespoň jeden svoz vysloužilých elektrozařízení,
úplně a pravdivě sbor dobrovolných hasičů pořádanou akci zaregistruje.
Rokem se rozumí časový úsek od 15. 4. 2018 do 14. 4. 2019 (dále jen "rok").
III.

Termín konání věrnostního programu:

Program probíhá bez časového omezení do odvolání na území České republiky (dále
jen "doba konání programu" a "místo konání programu"). Odvolání programu bude
účastníkům oznámeno.
IV.

Účast v loajálním programu:

Sbor dobrovolných hasičů se účastní loajálního programu následujícím způsobem:
Účastníkem se sbor dobrovolných hasičů stává po svém řádném zaregistrování,
které může provést kterýkoli jeho člen. Při registraci uvádí registrující člen název
sboru dobrovolných hasičů a své kontaktní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresu
včetně okresu a kraje a telefonický a e-mailový kontakt). Na základě registrace je
sboru dobrovolných hasičů přiděleno identifikační číslo, kterým je registrující člen
povinen se prokazovat při komunikaci v rámci programu. V rámci programu je ze
strany pořadatele programu vždy jednáno s členem sboru dobrovolných hasičů, který
jej jako účastníka do programu zaregistroval, a tento člen sbor dobrovolných hasičů
coby účastníka při všech jednáních v rámci tohoto programu zastupuje.
Po registraci může následně účastník kdykoliv během trvání programu objednat svoz
vysloužilých elektrozařízení.

Registrace účastníka i objednávka svozu probíhá přes webové stránky
www.recyklujteshasici.cz, e-mailem na adrese info@recyklujteshasici.cz,
telefonicky na čísle 800 320 010 případně je možné stáhnout z webových stránek
registrační formulář, vyplnit jej a zaslat na adresu ELEKTROWIN, P. O. BOX 62, 757
01 Valašské Meziříčí.
V.

Z účasti v tomto věrnostním programu jsou vyloučeny osoby mladší 18
let.

VI.

Účast v programu není možné vymáhat právní cestou, když na nic z toho
nevzniká účastníkovi ani jiné osobě právní nárok. Pořadatel tímto není
vůči uživatelům věrnostního programu jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto
pravidlech.

VII.

Pořadatel programu si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit
pravidla programu či program úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení
náhrady.

VIII.

Účastí ve věrnostním programu projevuje každý účastník svůj souhlas s
jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

IX.

Člen sboru dobrovolných hasičů, který tento sbor do programu
zaregistroval, souhlasí s tím, aby byla ze strany pořadatele v souvislosti
s tímto věrnostním programem kontaktován, a to telefonicky, poštou i
prostřednictvím emailu. Člen sboru dobrovolných hasičů také souhlasí
s tím, aby byl ze strany pořadatele výše uvedenými způsoby kontaktován
s informacemi o podobných věrnostních programech a soutěžích.

X.

Registrací sboru dobrovolných hasičů v tomto programu registrující člen
potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů
zveřejněnými na stránkách věrnostního programu.

