Pravidla soutěžě s EasyFruit ža žažitky

Doba trvání: 1. 9. – 31. 10. 2018*
•

•

Žáci jednotlivých základních škol sbírají obaly od produktů EasyFruit. Obaly
uschovávají doma pro následnou kontrolu po celou dobu soutěže. Nenosí je do
školy (z hygienických a prostorových důvodů).
Třída si sama eviduje nasbíraný počet obalů od jednotlivých žáků.

Přidání základní školy
• Pokud bude mít Základní škola zájem o zaregistrování do soutěže, stačí vyplnit
potřebné informace na registrační stránce systému a následně bude ručně
schválena administrátorem systému z důvodu zajištění pravosti údajů.
Přidání třídy
• Tento proces bude zajišťovat ředitel školy nebo osoba jím pověřená. Po úspěšné
registraci školy bude mít ředitel právo na přidávání jednotlivých tříd a jejich správců
do systému. Tento proces bude vykonatelný z administračního panelu.
Přidání žáka
• Přidání studenta do třídy bude mít za úkol správce třídy, tento scénář bude znovu
proveditelný přes administrační panel, který bude upraven přesně pro potřeby
správce třídy. Po přidání žáka do systému bude správce třídy moci měnit počty
žákem nasbíraných produktů.
Změna počtu obalů
• Počet sebraných obalů se zadává k jednotlivým žákům v ovládacím panelu aplikace
Vyhodnocení soutěže

•

Po skončení trvání soutěže Mediarex vyhodnotí jednotlivá časová období (měsíce), kdy
soutěž probíhala:
• V každém období, ve kterém soutěž probíhala, bude určena vítězná škola s nejvíce
posbíranými obaly v daném období (měsíci). Ze stejného období budou
vyhodnoceni 3 nejlepší jednotlivci (s nejvíce posbíranými obaly v daném období).
• Mezi jednotlivými obdobími (měsíci) se sesbírané obaly nesčítají
• Po ukončení celé soutěže dojde k celkovému sečtení sesbíraných
obalů jednotlivých tříd za všechna období (celé trvání soutěže) a bude
vyhodnocena nejlepší třída (třída, která sesbírala nejvíce obalů za
celou dobu trvání soutěže).

Svoz obalů
• Každý žák si obaly skladuje, uchovává.
• Po skončení soutěže Mediarex realizuje přepočítání obalů v dané škole a porovnání
se zadaným údajem na stránce.
Výhry
•

Jednotlivci
Po ukončení soutěže vyhodnocení nejlepších jednotlivců ze všech škol, kteří
obdrží výhru – elektrický Hoverboard
Škola

•

Po ukončení soutěže vyhodnocení nejlepší školy v ČR, která obdrží výhru elektronickou multimediální tabuli (komplet A PRO-Board 78)
Třída

•

Po ukončení soutěže vyhodnocení nejlepší třídy v ČR, která obdrží výhru –
dvoudenní autobusový výlet do Prahy v termínu 17.11. - 18.11. 2018

Náplní dvoudenního zájezdu je:
- Aquapark Čestlice
- VIP projekce - kino Chodov CinemaCity
- Muzeum voskových figurín
- Muzeum čokolády
- Pražské Benátky + prohlídka Muzea Karlova mostu
- 1x nocleh se snídaní
Pro uplatnění výher a aktivní účast ve hře musí škola v součtu sesbírat nejméně 1.000 ks obalů
EasyFruit.
* Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udánı d
́ ůvodu, změnit Pravidla soutěže,
případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu,
přerušenı,́ odloženı ́ nebo zrušenı ́ Soutěže Organizátor oznámí ́ uveřejněním na webové adrese
www.easyfruitzazazitky.cz

