
PODMÍNKY Projektu POMÁHÁME 

1. Vyhlašovatelem Projektu POMÁHÁME je Oční studio Aleš Žejdl s.r.o., Havlíčkova 

837, 664 42 Modřice, IČO: 6918773, zapsán v OR vedeném KS Brno pod Rg. 

C 45042 (dále jen Vyhlašovatel). 

2. Účelem Projektu POMÁHÁME je snaha Vyhlašovatele pomoci dětem či mladistvým 

do 15 let při splnění jejich snů ve sportu, výuce, zálibách nebo jen v běžném životě, 

kterým brání špatné vidění a jejich rodinná finanční situace neumožňuje neuspokojivý 

stav řešit.  

3. Projekt POMÁHÁME je určen těm, jejichž životní nebo rodinná situace neumožňuje 

zajištění adekvátní zrakové pohody pro jejich aktivity. Vyhlašovatel rozdělí finanční 

prostředky/zboží ke zlepšení zraku v hodnotě 100.000,- Kč vybraným účastníkům 

Projektu POMÁHÁME. 

4. Projektu POMÁHÁME se může účastnit každé dítě či mladistvý do 15 let (dále 

Účastník). Účastníka může přihlásit do Projektu POMÁHÁME zákonný zástupce či 

jiná zletilá osoba za předpokladu, že získá souhlas zákonného zástupce. Z účasti na 

Projektu POMÁHÁME jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném 

poměru k Vyhlašovateli, jakož i osoby jim blízké. V den podání přihlášky musí být 

Účastník mladší 15 let. 

5. Přihlášku do Projektu POMÁHÁME (dále jen Přihláška) lze podat elektronicky na e-

mail pomahame@ocnistudio.cz, když přihláška musí obsahovat adresné (jméno, 

příjmení, bydliště) a kontaktní (telefon, e-mail) údaje Účastníka i jeho zákonného 

zástupce, popis zrakového handicapu, fotografii účastníka a zejména životní příběh 

Účastníka s vyjádřením naděje, která by Projektem POMÁHÁME mohla být naplněna. 

Přihlášku lze podat do 31. 8. 2018. 

6. Každá Přihláška bude nejprve posouzena očním lékařem či optometristou, který 

vyhodnotí zdravotní stav Účastníka a schopnost Vyhlašovatele Účastníkovi účinně 

pomoci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo za tímto účelem zákonného zástupce, a 

s jeho souhlasem i Účastníka, kontaktovat. 

7. Vybraného Účastníka/Účastníky vybere tříčlenná komise Vyhlašovatele složená ze 

dvou zaměstnanců, jedné ženy, jednoho muže, a jednoho člena top managementu  

Vyhlašovatele. Výběr bude proveden do 30. 9. 2018. Vybraný Účastník/Účastníci a 

jejich zákonní zástupci budou bez zbytečného odkladu informováni elektronickou 

cestou, rovněž i ostatním Účastníkům budou oznámeny výsledky výběru v Projektu 

POMÁHÁME. Vyhlašovatel není povinen zdůvodňovat výběr Účastníků. Vyhlašovatel 

je oprávněn vybrat nabídku/y dle vlastního vyhodnocení.  

8. S vybraným Účastníkem/Účastníky, zastoupenými zákonnými zástupci, bude 

uzavřena darovací smlouva. V případě dlouhodobé spolupráce si Vyhlašovatel 

vyhrazuje právo kdykoliv od plnění odstoupit, pokud: se změní ekonomická situace 

Účastníka k lepšímu; zjistí, že v Přihlášce byly uvedeny nepravdivé údaje; Účastník 

se dopustil nemorálního chování; v tomto případě budou nespotřebované peníze 

poskytnuty jinému Účastníkovi. 

9. Osoba, která podává přihlášku, se zavazuje v Přihlášce uvádět jen pravdivé údaje a 

odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Přihlášce. 
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10. Přihlášením se do Projektu POMÁHÁME potvrzuje Účastník (jeho zákonný zástupce), 

že se seznámil s podmínkami účasti v Projektu POMÁHÁME a dává svůj souhlas s 

těmito podmínkami a pravidly.   

11. Účastník (jeho zákonný zástupce) potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která 

vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že 

poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník souhlasí, aby v Přihlášce poskytnuté údaje 

byly Vyhlašovatelem využity k zasílání informací o nových produktech a dalších 

aktivitách Vyhlašovatele. Účastník je oprávněn kdykoli souhlas s výše uvedeným 

užitím údajů poskytnutých v Přihlášce písemně odvolat. 

12. Vybraní Účastníci, kteří s Vyhlašovatelem uzavřeli darovací smlouvu, udělují 

Vyhlašovateli výslovný souhlas s tím, že Vyhlašovatel je oprávněn za účelem 

propagace použít údaje z Přihlášky při propagaci Projektu POMÁHÁME na webových 

stránkách Vyhlašovatele a případně po dohodě i v dalších propagačních materiálech. 

13. Podmínky Projektu POMÁHÁME jsou dostupné na www.ocnistudio.cz a 

v provozovnách Vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 

podmínky Projektu POMÁHÁME, Projekt POMÁHÁME odložit, přerušit nebo bez 

náhrady ukončit či zrušit. Tyto skutečnosti je Vyhlašovatel povinen zveřejnit 

v provozovnách Vyhlašovatele a na svých www stránkách. 

14. Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Projektu POMÁHÁME 

ani nárok na vrácení Přihlášky. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou 

nabídku žádného z Účastníků. 

15. Vyhlašovatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se Projektu 

POMÁHÁME podle vlastního uvážení.  
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