ŠTATÚT PROJEKTU
„Zber použitých kefiek CURAPROX“
Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá projektu s názvom „Zber použitých kefiek
CURAPROX“ organizovaného spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. prezentovaný najmä prostredníctvom
web-stránky www.ekovir.sk.
I.
Základné ustanovenia
1. Cieľom projektu „Zber použitých kefiek CURAPROX“ (ďalej len „projekt“) je šírenie povedomia a osvety
o potrebe separácie odpadu a dôležitosti jeho recyklácie, ako aj zachovania zdravého životného
prostredia, a súčasne poskytnutie širokej verejnosti možnosti podieľať sa na recyklácii a ekologickejšom
spracovaní odpadu formou vrátenia použitých zubných kefiek značky „CURAPROX“ (ďalej len „zubné
kefky CURAPROX“), prípadne iných zubných kefiek v súlade s podmienkami tohto štatútu a možnosti
získať tak zľavy pri kúpe produktov dentálnej hygieny značky „CURAPROX“.
2. Na účelu tohto štatútu sa za zubné kefky CURAPROX považujú výlučne zubné kefky značky „CURAPROX“
s nasledujúcim obchodným/typovým označením: Curaprox CS smart CS 5460, CS 3960, CS 1560, zubná
kefka Black is White, jednozväzková kefka (Single kefka) CS 1006, CS 1009, zubná kefka z cestovnej sady
TS261, detská kefka „CURAKID“, detská kefka „ATA“, zubná kefka na protézu BDC 150/152, zubná kefka
CS Surgical Mega soft, náhradná hlavica sonickej kefky CURAPROX Hydrosonic
3. Projekt je organizovaný na území Slovenskej republiky.
4. Zapojiť sa do projektu môže každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené týmto
štatútom (ďalej len „účastník“).
II.
Organizátor a technické zabezpečenie projektu
1.
Vyhlasovateľom a súčasne 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“), ktorá projekt aj technicky zabezpečuje.
III.
Priebeh, podmienky a zapojenie sa do projektu
1. Projekt bude prebiehať od 15.06.2017 až do jeho písomného ukončenia zo strany Organizátora.
2. Účastníci môžu počas celej doby priebehu projektu odovzdávať použité zubné kefky CURAPROX
v ktorejkoľvek z maloobchodných prevádzok Organizátora „Smile Shop CURAPROX“ na území Slovenskej
republiky (ďalej len „Smile Shop“).
3. Účastníci získajú za každú odovzdanú zubnú kefku CURAPROX odmenu vo forme zľavy z nákupu - kúpnej
ceny výrobkov značky „CURAPROX“ pri ich bezprostrednej následnej kúpe, a to vo výške 0,05 EUR (päť
centov) za každý odovzdaný kus zubnej kefky CURAPROX, (ďalej len „Zľava“), ktorá bude odpočítaná
z kúpnej ceny účastníkom bezprostredne zakúpených výrobkov značky „CURAPROX.“ V prípade, ak má
účastník záujem Zľavu využiť, je potrebné si Zľavu uplatniť bezprostredne po odovzdaní použitých zubných
kefiek CURAPROX; v opačnom prípade nárok na Zľavu zaniká. Množstvo prinesených použitých zubných
kefiek CURAPROX je neobmedzené.
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4. Organizátor neposkytuje Zľavu vo forme finančných prostriedkov a Zľava je neprenosná (na ďalší nákup
výrobkov značky „CURAPROX“ ani na inú osobu).
5. Organizátor bude zaznamenávať počet odovzdaných zubných kefiek CURAPROX účastníkov, ktorú sú
členovia Vernostného programu „Zubná karta“ a ktorí pri ich odovzdávaní predložia svoju Vernostnú
kartu. Uvedené zaznamenávanie počtov odovzdaných zubných kefiek CURAPROX bude slúžiť výlučne pre
interné potreby Organizátora.
6. Účastníci budú môcť odovzdať v jednotlivých Smile Shopoch aj zubné kefky iných značiek ako značky
„CURAPROX“ (s výnimkou elektrických zubných kefiek). Organizátor poskytne účastníkom za každú
odovzdanú zubnú kefku inej značky ako značky „CURAPROX“ zľavu z kúpnej ceny výrobkov značky
„CURAPROX“ pri ich bezprostrednej následnej kúpe, a to vo výške 0,05 EUR (päť centov) za každý
odovzdaný kus zubnej kefky inej značky ako značky „CURAPROX“, maximálne však vo výške 0,50 EUR
(päťdesiat centov); na túto zľavu sa rovnako aplikujú ustanovenia tohto štatútu vzťahujúce sa na Zľavu.
Organizátor zabezpečí likvidáciu daných dotknutých odovzdaných zubných kefiek v spaľovni odpadov, čím
sa zabráni ich uloženiu na skládkach odpadu.
IV.
Spôsob odovzdávania zubných kefiek CURAPROX
1. Účastníci môžu odovzdať zubné kefky CURAPROX v ktoromkoľvek Smile Shope, a to do špeciálnych na to
určených zberných nádob podľa inštrukcií predajcu v Smile Shope tak, aby bola v maximálnej možnej miere
zabezpečená hygiena a ochrana zdravia.
2. Pred vhodením zubných kefiek CURAPROX do zbernej nádoby účastník odstráni ich hlavičku pomocou
špeciálneho mechanizmu, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.
3. Na požiadanie účastníka vykoná proces odovzdania zubných kefiek CURAPROX predajca Smile Shopu
prostredníctvom na to určených hygienických pomôcok
V.
Osobitné ustanovenia
1. Organizátor projektu nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich zapojením sa
do projektu.
2. Zozbierané zubné kefky CURAPROX, resp. ich recyklovateľné časti, budú použité na výrobu smetných košov
na separovaný odpad, ktoré bude Organizátor následne podľa vlastného uváženia bezodplatne odovzdávať
vybraným subjektom a najaktívnejším účastníkom projektu.
3. Účastníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať nároky, plnenia, iné výhody ani zľavy z ceny výrobkov
značky „CURAPROX“ nad rámec Zľavy. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká
a záväzky súvisiace so zapojením sa do projektu a odovzdávaním zubných kefiek CURAPROX.
4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením
pravidiel projektu a štatútu, resp. vlastníctvom odovzdaných zubných kefiek CURAPROX, resp. zubných
kefiek iných značiek a/alebo Zľavou a jej uplatnením.
5. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa projektu, pravidiel projektu alebo akýchkoľvek
nárokov súvisiacich so zapojením sa do projektu je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.
6. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá projektu, prípadne projekt prerušiť,
odložiť alebo predĺžiť.
V Bratislave, dňa 15.06.2017

CURADEN Slovakia s.r.o.
Organizátor súťaže
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