ŠTATÚT PROJEKTU
Eko Alarm

ŠTATÚT
pre „Zber použitých zubných kefiek na školách“
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá pre zber použitých zubných kefiek organizovaný
v rámci projektu „Eko Alarm“ spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o., ktorý je určený pre zapojené
školské zariadenia a ich žiakov, pracovníkov a spolupracujúce osoby (ďalej len „Projekt na školách“),
prezentovaný najmä prostredníctvom web-stránky www.ekoalarm.sk.
I.
Základné ustanovenia
1. Cieľom Projektu na školách, v rámci ktorého je organizovaný zber použitých kefiek (ďalej len „Zber“),
je prostredníctvom zapojených škôl podporovať šírenie povedomia a osvety o potrebe triedenia odpadu
a dôležitosti jeho recyklácie, ako aj zachovania zdravého životného prostredia a súčasne poskytnúť
žiakom, pracovníkom a spolupracujúcim osobám zapojených škôl možnosti podieľať sa na recyklácii
a ekologickejšom spracovaní odpadov formou odovzdania/zberu použitých zubných kefiek značky
„CURAPROX“ (ďalej len „Zubné kefky CURAPROX“), a/alebo iných použitých zubných kefiek (ďalej len
„Ostatné zubné kefky“) v súlade s podmienkami tohto štatútu (zubné kefky CURAPROX a Ostatné zubné
kefy ďalej spolu len „Zubné kefky“).
2. Projekt je organizovaný na území Slovenskej republiky v školských zariadeniach zapojených do Projektu
na školách (ďalej len „školy“).
II.
Organizátor a zabezpečenie Projektu na školách
1. Organizátorom Projektu na školách a Zberu 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. Faktické zabezpečovanie Projektu na školách a Zberu bude Organizátor zabezpečovať prostredníctvom s ním
spolupracujúcich subjektov.
III.
Priebeh, podmienky a spôsob odovzdávania Zubných kefiek
1. Zber bude prebiehať v čase určenom Organizátorom, t.j. do odvolania.
2. Školy sa zaväzujú zabezpečiť/poskytnúť ľahko dostupný a viditeľný a priestor/miesto pre umiestnenie
a zabezpečia v ňom umiestnenie špeciálnych zberných nádob (ďalej len „Zberné nádoby“). Každá škola obdrží
od Organizátora minimálne dve (2) Zberné nádoby, z ktorých jedna (1) bude určená na zber Zubných kefiek
CURAPROX a jedna (1) na zber Ostatných zubných kefiek. Organizátor školám poskytne aj zberné vrecia, do
ktorých budú školy vysýpať obsah už naplnených Zberných nádob (ďalej len „Zberné vrecia“) z ktorých jedno
(1) bude určené na zber Zubných kefiek CURAPROX a jedno (1) na zber Ostatných zubných kefiek.
3. Školy počas celej doby trvania Zberu umožnia a zabezpečia zber Zubných kefiek, pričom žiaci, pracovníci a iné
spolupracujúce osoby škôl môžu odovzdávať (vhadzovať Zubné kefky do Zberných nádob) v neobmedzenom počte.
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4. Školy sa zaväzujú informovať svojich žiakov a pracovníkov o možnosti zberu Zubných kefiek, o postupe ich
odovzdávania, ako aj o mieste umiestnenia Zberných nádob.
5. Školy sa zaväzujú v rámci ich možností zabezpečiť, aby do Zberných nádob neboli vhadzované iné
predmety ako Zubné kefky.
6. Školy budú uskladňovať Zberné vrecia so zozbieranými Zubnými kefkami počas trvania Zberu až do času
ich odovzdania Organizátorovi. Školy sú povinné bezodkladne informovať Organizátora o naplnení Zberných
vriec. Organizátor na vlastné náklady zabezpečí odvoz naplnených Zberných vriec zo škôl, pričom školy sú
povinné odovzdávané Zberné vrecia viditeľne označiť názvom svojej školy.
7. Organizátor bude v období od 15. 02. 2018 do 31. 01. 2019 poskytovať školám možnosť výmeny zozbieraných
Zubných kefiek za nádoby na triedený zber odpadov z plastov a papiera (ďalej len „Koše“). Za každých 100
(jednosto) kusov zozbieraných Zubných kefiek odovzdaných Organizátorovi získa príslušná škola 1 (jeden) Kôš
pre odpady z plastov alebo z papiera. Organizátor odporúča školám odovzdávať zozbierané Zubné kefky v počte
kusov deliteľnom číslom 200, aby mohli obdržať vždy dva (2) Koše určené pre odpady z plastov aj z papiera.
8. Po skončení zabezpečí Organizátor odvoz zozbieraných Zubných kefiek, Zberných nádob a Zberných vriec zo škôl.
9. Školy sú povinné bezodkladne informovať Organizátora o akomkoľvek poškodení, zničení, odcudzení a/alebo
strate Zberných nádob a/alebo Zberných vriec.
10. Každá škola určí konkrétnu zodpovednú fyzickú osobu, ktorá bude oprávnená v jej mene konať vo veciach
Zberu a zabezpečovať plnenie súvisiacich povinností, vrátane informačných.
11. Školy nemajú v súvislosti so Zberom a zberom Zubných kefiek nárok na žiadnu odplatu ani náhradu žiadnych
výdavkov, pokiaľ sa s Organizátorom písomne nedohodnú inak.
IV.
Osobitné ustanovenia
1. Zozbierané Zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu Košov; zozbierané
Ostatné zubné kefky budú zrecyklované do iných produktov alebo energeticky zhodnotené.
2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky a škody súvisiace so zapojením sa
škôl do Projektu na školách a Zberu a zberom a odovzdávaním Zubných kefiek vzniknuté z dôvodov na strane
škôl, ich žiakov, pracovníkov a/alebo spolupracujúcich osôb, najmä v dôsledku konania, nekonania alebo
opomenutia princípov a pravidiel Zberu, tohto štatútu a/alebo pokynov a usmernení Organizátora.
3. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá Zberu, prípadne Zber prerušiť, odložiť
alebo predĺžiť.
V Bratislave, dňa 1. 1. 2018

CURADEN Slovakia s.r.o.
Organizátor
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