PRAVIDLA CHARITATIVNÍHO PROJEKTU „KDE SRDCE POMÁHÁ“

1.

Pořadatel charitativního projektu. Obchodní společnost ROSSMANN,spol.s r.o., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 612 46 093, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 28492. Pořadatel
provozuje v České republice síť drogerií ROSSMANN.

2.

Charitativní projekt. Členové věrnostního programu ROSSMANN CLUB se mohou
zapojit do charitativního projektu „KDE SRDCE POMÁHÁ“ a podpořit šest vybraných
příběhů (Babybox pro odložené děti, Komunikační zařízení pro Barunku, Asistenční pes
pro Míšu, Ortézy pro Emičku, Pohybová léčba pro Radečka, Automobil pro Moniku a další
děti s postižením), resp. dobročinné aktivity organizací, které tyto příběhy zaštiťují. Seznam
příběhů zapojených do charitativního projektu a jejich bližší popis zveřejní pořadatel, a to
v mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB a na své webové stránce www.rossmann.cz.
Pořadatel podpoří uvedené příběhy, resp. dobročinné aktivity organizací, které tyto příběhy
zaštiťují, a na tyto hodlá darovat celkovou finanční částku cca 1 000 000,- Kč a za podpory
hlasování členů ROSSMANN CLUBu určí, jak bude darovaná částka rozdělena mezi
jednotlivé příběhy (jakou částku daruje na jednotlivé příběhy), resp. mezi dobročinné
organizace, které tyto příběhy zaštiťují.

3.

Trvání charitativního projektu. Charitativní projekt se koná v období od 4. 11. 2020 do
15. 12. 2020, přičemž v tomto období se mohou členové věrnostního programu
ROSSMANN CLUB do charitativního projektu za těchto podmínek zapojit a podpořit jimi
zvolené příběhy.

4.

Hlasování, podpora vybraných příběhů. Členové ROSSMANN CLUBu mohou v době trvání
charitativního projektu použít nevyčerpané body ze svého bodového konta v rámci
ROSSMANN CLUBu k podpoře a hlasování pro vybrané příběhy, přičemž každým hlasem
podpoří jimi zvolený příběh. Každý jeden bod může být použit jako jeden hlas, přičemž člen
může (má-li k tomu dostatek bodů na svém bodovém kontě) hlasovat opakovaně, a to i pro
různé příběhy. Hlasovat může každý člen ROSSMANN CLUBu prostřednictvím své mobilní
aplikace ROSSMANN CLUB v záložce „KDE SRDCE POMÁHÁ“, a to způsobem
předvídaným v aplikaci. Hlasy budou přičteny vždy na členem zvolený příběh a finálně
sečteny po uplynutí období trvání charitativního projektu. Pořadatel podpoří vybrané
příběhy, resp. dobročinné aktivity organizací, které tyto příběhy zaštiťují, dle následujících
pravidel:
•
•

Pořadatel daruje z celkové částky daru minimální částku 100 000,- Kč na každý
zapojený příběh bez ohledu na výsledky hlasování.
Následně, po odečtení minimální částky daru na každý zapojený příběh dle
předchozího odstavce, pořadatel stanoví podíly na zbývající částce daru připadající
na jednotlivé příběhy na základě poměru celkového počtu hlasů pro jednotlivé
příběhy od všech zúčastněných členů ROSSMANN CLUBu a jednotlivým příběhům
takovýto podíl daruje, a to maximálně do částky předběžně stanovené pro jednotlivé
příběhy jako částky potřebné pro naplnění daného účelu (pokud je taková částka
potřebná pro naplnění účelu pro jednotlivý příběh předběžně stanovena).
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•

Následně, pokud po darování na základě poměru celkového počtu hlasů dle
předchozího odstavce zbyde jakákoli částka určená k darování ve smyslu odstavce
2 výše, rozdělí pořadatel tuto částku ve prospěch jednotlivých příběhů, resp.
dobročinných organizací, které tyto příběhy zaštiťují, dle vlastního uvážení, přičemž
zohlední: (i.) případné (ne)dosažení částek eventuálně předběžně stanovených pro
jednotlivé příběhy jako částek potřebných pro naplnění daného účelu u jednotlivých
příběhů, (ii.) poměr celkového počtu hlasů pro jednotlivé příběhy při hlasování, (iii.)
další důležité okolnosti týkající se jednotlivých příběhů a dobročinných aktivit
organizací, které tyto příběhy zaštiťují.

5.

Změna charitativního projektu a pravidel. Pořadatel je oprávněn charitativní projekt (včetně
doby jeho trvání a doby, po kterou se mohou zapojit členové věrnostního programu
ROSSMANN CLUB) zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit, zrušit, či jinak změnit. Pořadatel si
vyhrazuje právo změny těchto pravidel či jakýchkoli materiálů souvisejících s charitativním
projektem. O veškerých otázkách v souvislosti s charitativním projektem rozhoduje
s konečnou platností pořadatel.

6.

Pravidla charitativního projektu. Pravidla charitativního projektu jsou zveřejněna v mobilní
aplikaci ROSSMANN CLUB a na webové stránce pořadatele www.rossmann.cz. Pořadatel
neodpovídá za funkčnost mobilní aplikace a webové stránky, resp. jakékoli související
technické problémy včetně funkčnosti software a hardware.
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