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PRAVIDLA SOUTĚŽE finančně-vzdělávacího programu „Abeceda peněz České spořitelny“
pro školy (dále jen „soutěž“)

1. POŘADATEL

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Česká

spořitelna“)

2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
2.1 Účastníkem soutěže může být pouze třída jedné mateřské školy, základní školy nebo

střední školy (např. střední odborné školy, gymnázia) s doručovací adresou v České
republice (dále jen „soutěžní skupina“), která je aktivně zapojena do některého ze
vzdělávacích programů Abecedy peněz České spořitelny pro školy uvedených na
stránkách www.abecedapenez.cz (např. účastní se zážitkového vzdělávacího programu,
nebo využívá pro výuku vzdělávací materiály připravené Českou spořitelnou) a současně
splní pravidla a podmínky soutěže.

2.2 Členem soutěžní skupiny musí být vždy pedagog školy (dále jen “vedoucí soutěžní
skupiny”), ze které je soutěžní skupina. Registrací na stránce www.abecedapenez.cz
vedoucí soutěžní skupiny potvrzuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se k jejich
dodržování. Při jakémkoli porušení pravidel si Česká spořitelna vyhrazuje právo soutěžní
skupinu ze soutěže vyloučit.

3. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
3.1 Soutěž probíhá v období od 16. 11. 2020 do 16. 5. 2021 30. 4. 2021 (dále jen „soutěžní

období“). Vyhodnocení soutěže proběhne do 5 pracovních dní od konce soutěžního období.
Vítěz bude po vyhodnocení soutěže neprodleně kontaktován e-mailem na jím uvedenou
adresu. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne do 24. 5. 2021 14. 5. 2021 na stránce
www.abecedapenez.cz.

4. PODMÍNKY SOUTĚŽE
4.1 Soutěžní skupina se zapojí do soutěže tak, že:

4.1.1 Její vedoucí potvrdí souhlas s pravidly na stránce www.abecedapenez.cz.

4.1.2 Se v průběhu školního pololetí, ve kterém soutěž proběhne, zapojí do některé z nabízených
forem vzdělávání pro školy v rámci programu Abeceda peněz uvedených na stránkách
www.abecedapenez.cz.
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4.1.3 Splní soutěžní úkol, kterým je vytvoření vlastního návrhu bankovky nebo platební karty,
a zhotovení fotografie tohoto návrhu (dále jen “fotografie”). Součástí fotografie musí být
metodické materiály pro učitele k programu Abecedy peněz, do kterého se třída zapojila
(např. metodická příručka, metodické listy).

4.1.4 Po dokončení soutěžního úkolu odpoví na soutěžní otázku: „Kolik tříd se zapojí do soutěže
během soutěžního období od 16. 11. 2020 do 30. 4. 2021?“

4.1.5 Vedoucí soutěžní skupiny odešle fotografii a soutěžní odpověď prostřednictvím online
formuláře na stránce www.abecedapenez.cz a vyplní v něm všechny požadované údaje.

4.2 Každá soutěžní skupina může do soutěže poslat pouze jednu fotografii a odpověď na
soutěžní otázku. V případě zaslání více fotografií/odpovědí do soutěže nebudou ostatní,
později poslanédo soutěže zařazeny. Česká spořitelna si vyhrazuje právonezařadit soutěžní
úkol (fotografii) do soutěže, pokud by takové zařazení bylo v rozporu s těmito pravidly nebo
k tomuměla jiné zjevné důvody.

5. VÍTĚZOVÉ A CENY
5.1 Výhra je připravena vždy pro 1 vítěznou skupinu v každé z kategorií uvedených v bodě 5.1.1,

5.1.2, 5.1.3 a 5.1.4, jejíž odpověď na soutěžní otázku bude totožná se správnou odpovědí
nebo nejblíže správné odpovědi z odpovědí všech soutěžních skupin ve stejné kategorii,
které splní podmínky soutěže dle těchto pravidel a nebyly Českou spořitelnou ze soutěže
vyloučeny.

5.1.1 Kategorie 1: V této kategorii soutěží skupiny zapojené do vzdělávacích programů Abecedy
peněz pro předškoláky. Vítězná skupina vč. pedagogického dozoru vyhrává výlet dle
výběru v hodnotě 30 tisíc Kč. Pokud se z důvodu mimořádných opatření souvisejících
s COVID 19 výlet nebude moci uskutečnit, potom je možné výhru využít jiným způsobem,
na kterém se vítězná skupina s pedagogickým dozorem dohodne, jako je např. nákup knih,
lístky do kina, divadelní představení, třídní oslava, tj. k takovému účelu, který mimořádná
opatření umožní.

5.1.2 Kategorie 2: V této kategorii soutěží skupiny zapojenédo vzdělávacích programů Abecedy
peněz pro druháky. Vítězná skupina vč. pedagogického dozoru vyhrává výlet dle výběru
v hodnotě 30 tisíc Kč. Pokud se z důvodu mimořádných opatření souvisejících s COVID 19
výlet nebudemoci uskutečnit, potom jemožné výhru využít jinýmzpůsobem, na kterém se
vítězná skupina s pedagogickýmdozorem dohodne, jako je např. nákup knih, lístky do kina,
divadelní představení, třídní oslava, tj. k takovému účelu, který mimořádná opatření
umožní.

5.1.3 Kategorie 3: V této kategorii soutěží skupiny zapojenédo vzdělávacích programů Abecedy
peněz pro čtvrťáky. Vítězná skupina vč. pedagogického dozoru vyhrává výlet dle výběru
v hodnotě 30 tisíc Kč. Pokud se z důvodu mimořádných opatření souvisejících s COVID 19
výlet nebudemoci uskutečnit, potom jemožné výhru využít jinýmzpůsobem, na kterém se
vítězná skupina s pedagogickýmdozorem dohodne, jako je např. nákup knih, lístky do kina,
divadelní představení, třídní oslava, tj. k takovému účelu, který mimořádná opatření
umožní.

5.1.4 Kategorie 4: V této kategorii soutěží skupiny zapojenédo vzdělávacích programů Abecedy
peněz pro teenagery (2. stupeň základních škol, střední školy). Vítězná skupina vč.
pedagogického dozoru vyhrává výlet dle výběru v hodnotě 30 tisíc Kč. Pokud se z důvodu



mimořádných opatření souvisejících s COVID 19 výlet nebude moci uskutečnit, potom je
možné výhru využít jiným způsobem, na kterém se vítězná skupina s pedagogickým
dozorem dohodne, jako je např. nákup knih, lístky do kina, divadelní představení, třídní
oslava, tj. k takovému účelu, který mimořádná opatření umožní.

5.2 V případě, že bude více správných či shodných (nejvíce se blížících správných odpovědí)
odpovědí (na otázku uvedenou v bodu 4.1.4) soutěžních skupin ve stejné kategorii, které
splní i další podmínky soutěže, vyhrává ta soutěžní skupina, kterou vybere odborná porota
složená ze zástupců České spořitelny, přičemž vítězem se stane ta soutěžní skupina, která
zaslala soutěžní úkol (fotografii) dle vyhodnocení poroty v nejlepším provedení (hodnotí se
zejména kreativita, originalita a pracnost).

5.3 Podmínkou získání výhry je podpis Darovací smlouvy na částku výhry a Dohody o svolení
k užití osobnostních prvků vedoucího soutěžního skupiny (jako reprezentanta výherce)
a písemný souhlas pedagoga a ředitele školy, že s výhrou souhlasí a přebírají na výletě
zodpovědnost za vítěze.

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY
Pokud nebude možné vítěze soutěže kontaktovat na jím sdělený kontakt (e-mailem, telefonem)
v průběhu 2 pracovních dní po vyhodnocení soutěže, a to ať již z jakéhokoli důvodu, právo vítěze
na výhru zaniká. Právo vítěze na výhru zaniká i v okamžiku, kdy nedojde k naplnění bodu 5.3
těchto pravidel. Výhra připadne ve prospěch další skupiny, která splní podmínky soutěže a byla
další, která nejsprávněji odpověděla na soutěžní otázku.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Česká spořitelna zpracovává osobní údaje vedoucího soutěžní skupiny: jeho e-mailovou adresu
a telefon, adresu školy a třídu, se kterou se do soutěže zapojil, tedy údaje, které nevedou k přímé
identifikovatelnosti vedoucího skupiny. Přihlášky budou po předání výhry smazány. E-mailové
adresy vedoucích soutěžních skupin budou zpracovávány a uchovávány po dobu 1 roku od
ukončení soutěže za účelem komunikace o dalších aktivitách České spořitelny v oblasti finančního
vzdělávání. Vedoucí soutěžních skupin mají právo kdykoliv zažádat o ukončení zpracování svých
osobních údajů, a to prostřednictvím mailové adresy abeceda-souteze@csas.cz. Ukončení
zpracování proběhne do 7 pracovních dní od přijetí žádosti. Další podrobnosti o zpracování
osobních údajů na straně České spořitelny lze najít na jejímwebu v sekci Ochrana osobních údajů.

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Výhry nejsou právně vymahatelné a účastníci/soutěžní skupiny nejsou oprávněni požadovat
namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Česká spořitelna není vůči soutěžním skupinám
zavázána jiným způsobem a soutěžní skupiny nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
České spořitelny, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu výher ručí jejich
dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Česká spořitelna nenese odpovědnost za
jakákoli rizika spojená s realizací (převzetím) výhry a rozhoduje také s konečnou platností
o reklamacích či námitkách. Dále si Česká spořitelna vyhrazuje právo soutěž bez náhrady zkrátit,
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Tato práva má
Česká spořitelna po celou dobu trvání soutěže a případné změny vyhlásí na stejném místě, kde
jsou k dispozici tato pravidla – na www.abecedapenez.cz. Ostatní vztahy, výslovně neupravené
těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Kontaktní e-mail
pro dotazy je abeceda-souteze@csas.cz.

Tato pravidla jsou účinná od 29. 4. 2021 a nahrazují pravidla účinná od 16. 11. 2020.

V Praze, dne 29. 4. 2021 16. 11. 2020


