
 Pravidlá    
projektu „Eko Alarm koše do škôl“ 

Tieto pravidlá určujú záväzné podmienky a pravidlá projektu „Eko Alarm koše do škôl“ (ďalej len 
„Pravidlá“), v rámci komplexného projektu „Eko Alarm“ prezentovaného najmä prostredníctvom web-
stránky www.ekoalarm.sk, ktorý  realizuje a podporuje triedenie odpadu v školských zariadeniach na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „Školy“) s využitím nádob na triedený zber odpadov z plastov a papiera 
vyrobených z recyklovaného materiálu (ďalej len „Koše“), (ďalej len „Projekt“), s možnosťou zapojenia sa 
verejnosti, ktorú Projekt zaujme poskytnúť organizátorovi Projektu formou daru finančné prostriedky na jeho 
činnosť a projekty (ďalej len „Dar/y“). 

I. 
Základné ustanovenia 

1. Organizátorom Projektu je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 
Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č.: 37025/B (ďalej len „Organizátor“).  

2. Cieľom Projektu je podporovať šírenie povedomia a osvety o potrebe triedenia odpadu a dôležitosti 
jeho recyklácie na Školách, ako aj u širokej verejnosti. 

3. Projekt je organizovaný na území Slovenskej republiky a bude prebiehať v období od 03.05.2018 do 
16.06.2018. 

4. Široká verejnosť, ktorú Projekt zaujme, má možnosť sa do nej zapojiť a poskytnúť Organizátorovi 
Dary za podmienok podľa Pravidiel. 

II. 
Spôsob a podmienky zapojenia sa do Projektu / poskytovania Darov 

1. Verejnosť, resp. jednotlivé osoby sa môžu zapojiť do Projektu prostredníctvom web-stránky 
www.ekoalarm.sk, prostredníctvom ktorej môžu jednotlivé osoby poskytnúť Organizátorovi Dar 
jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a. „Chcem darovať koše“- poskytnúť Dar v hodnote ľubovoľného počtu Košov, ktoré budú 
dodané na Školy vybrané Organizátorom vždy v párnom počte (hodnota 1 Koša je 9,50 
EUR). Časť prostriedkov z poskytnutých Darov môže byť použitá na osvetu o triedení 
odpadu na vybratých Školách, a to buď formou osvetových materiálov pre žiakov a učiteľov 
alebo formou návštevy mentora na Škole. Dodanie Košov do Škôl bude prebiehať od 
septembra 2018 do decembra 2019. 

b. „Vybavím košmi celú školu“ – poskytnúť Dar v hodnote 600,- EUR s možnosťou určenia 
konkrétnej Školy, do ktorej budú dodané Koše do každej triedy. Dodanie Košov do určenej 
Školy budú konzultované priamo so zástupcami Školy prostredníctvom e-mailu. Časť 
prostriedkov môže byť použitá na osvetu o triedení odpadu na Škole, a to buď formou 
osvetových materiálov pre žiakov a učiteľov alebo formou návštevy mentora na Škole. 
Dodanie Košov na určenú Školu bude prebiehať od septembra 2018 do júna 2019.  

c.  „Chcem podporiť projekt“ – poskytnúť Dar v ľubovoľnej výške, pričom Dar bude použitý 
na nákup Košov alebo osvetu o triedení odpadu na Školách; 

d. „Koše aj pre mňa“ – poskytnúť Dar a získať od Organizátora násobok sady dvoch (2) Košov 
(hodnota 1 sady Košov vrátane poštovného je 24,- EUR) za účelom podpory projektu Eko 
Alarm a praktickej realizácie triedeného zberu odpadov vo vlastnej domácnosti, resp. vo 
firme. Koše budú dodané do konca augusta 2018. 

2. Poskytovanie Darov je možné realizovať prostredníctvom cruwdfundingovej platformy StartLab.sk 
formou vyplnenia a odoslania darovacieho formulára (ďalej len „Formulár“) a potvrdenia platby 
(zaplatením hodnoty poskytovaného Daru). 
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3. Celková výška Darov poskytnutých Organizátorovi bude priebežne zverejňovaná na web-stránke 
www.ekoalarm.sk. 

4. Osoby poskytujúce Dar Organizátorovi (ich meno a priezvisko, vlastné označenie, obchodné meno) 
môžu byť zverejnené v Zozname dostupnom na web-stránke www.ekoalarm.sk, ak toto uvedú vo 
Formulári. 

 III. 
Osobitné ustanovenia 

1. Vyplnením Formulára a zadaním/uskutočnením platby zo strany osoby zapájajúcej sa do Projektu 
dochádza medzi touto osobou ako darcom a Organizátorom ako obdarovaným k uzavretiu Darovacej 
zmluvy podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
predmetom ktorej je bezplatné prenechanie Daru darcom obdarovanému, ktorý tento Dar prijíma; 
Dar v mene a na účet Organizátora prijme Nadácia Centra pre filantropiu so sídlom Baštová 5, 811 
03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42 262 801, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod 
reg. č. 203/Na-2002/1025, ktorá vykonáva majetkové práva k cruwdfundingovej platforme 
StartLab.sk. 

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky a škody súvisiace so 
zapojením sa osôb do Projektu, najmä v dôsledku konania, nekonania alebo opomenutia účelu, 
princípov a zásad Projektu, Pravidiel, Pravidiel používania StartLab.sk. a/alebo pokynov 
a usmernení Organizátora. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať podmienky, resp. pravidlá Projektu, prípadne 
Projekt prerušiť, odložiť alebo predĺžiť. 

4. Osoby zapojené do Projektu sa zaväzujú riadiť a postupovať v súlade s Pravidlami, ako aj 
s Pravidlami používania StartLab.sk zverejnených na web-stránke www.startlab.sk. 

V Bratislave, dňa 03.05.2018 

CURADEN Slovakia s.r.o.                                                  
Organizátor  
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