Soutěž o třídu, která nejvíce chodí

Pořadatel soutěže: Pěšky městem, z. s., Muchova 13, 160 00, Praha 6
Cíl soutěže:
Soutěž je součástí kampaně Pěšky do školy. Kampaň prostřednictvím zapojení škol i rodičů do tzv.
pěších dnů nabízí dětem i rodičům pozitivní zážitek ze společné cesty do školy i z proměněného
prostoru před školou bez aut a snaží se tak zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně
dopravovat do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole.
Cílem soutěže je zvýšit motivaci dětí chodit pěšky do školy, podpořit originální a kreativní přístup
škol i žáků k náplni pěších dnů.
Vítězem soutěže se stane ta třída, která získá nejvíce bodů za své chodecké aktivity dle podmínek
uvedených níže.
Podmínky soutěže:
1. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěže se může zúčastnit celá škola (tj. všechny třídy) nebo
pouze vybrané třídy z dané školy. Soutěžícími jsou jednotlivé třídy. Škola i žáci ze soutěžících tříd
svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi
pořadatelem, školami a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
2. Třídy zapojené do kampaně Pěšky do školy a přihlášené do soutěže budou sledovat způsob
dopravy dětí do školy za pomocí motivační sady, kterou k tomuto účelu pořadatel poskytl.
Motivační sada obsahuje:
- plakát do třídy pro zaznamenávání způsobu dopravy
- pěší deník, který dostane každé dítě
- další propagační a motivační materiály
Pravidla vyplňování třídního plakátu:

• Na řádky napište přezdívky, nebo jen čísla (kvůli GDPR), jde o to, aby si děti poznaly,
který je jejich řádek.
• Do horního řádku doplňte data pěších dnů. Pro účast v soutěži je minimální délka
trvání akce Pěšky do školy jeden týden (5 pracovních dnů). Třída vyplní jen tolik dnů, kolik
trvala akce.
• Každý den děti vybarví políčko na svém řádku takto:
Zeleně: pokud půjdou celou cestu pěšky, na koloběžce nebo na kole případně využijí
veřejnou dopravu (1 bod),
Oranžově: pokud přijedou autem, ale zaparkují alespoň 300 m od školy a zbytek cesty
dojdou pěšky (= 5 min chůze) (1/2 bodu),
Modře: pokud přijedou autem až ke škole (0 bodů).

Pěší deníky
Vyplňování pěších deníků je dobrovolné, není podmínkou účasti v soutěži. Za vyplněné deníky
třída dostane další body (1 bod za každý vyplněný deník). Deníky není potřeba odesílat pořadateli
soutěže, stačí jen uvést jejich počet v přihlašovacím formuláři.
Doprovodné aktivity

• Třída může kdykoliv během září uspořádat doprovodnou aktivitu, která bude souviset
s tématem dopravy do školy, jeho environmentálními aspekty a vlivem na životní
prostředí. Aktivita může děti seznamovat také s bezpečností v silničním provozu, vést k
poznání místa, kde žijí apod., při zachování podmínky že, musí motivovat děti k využití
udržitelné dopravy. Může se jednat i o aktivitu mimo vyučování (např. rodičovské hlídky u
přechodů, tzv. “pěšibusy” apod.)
• Aktivitu je potřeba doložit v samostatném dokumentu např. fotografiemi, popisem od
dětí, obrázky atd.
• Hodnotit se bude míra iniciativy a účasti dětí, nápaditost akce a souvislost s tématem
udržitelné dopravy.
• Body za doprovodnou aktivitu uděluje pořadatel. Maximální počet bodů za
doprovodnou aktivitu je 10 bodů.
Bodování
Třídní plakát

zelená políčka

1 bod/políčko

oranžová políčka

1/2 bodu/políčko

modrá políčka

0 bodů/políčko

Doprovodná
aktivita

Zdokumentovaná aktivita na
podporu udržitelné mobility; Počet
bodů za doprovodnou aktivitu určuje
pořadatel.

0-10 bodů

Pěší deník

Každý vyplněný deník

1 bod

(Bodový zisk třídy se bude přepočítávat na "ideální třídu" s počtem 20 dětí. Příklad: třída, která má 18 dětí a
získá 180 bodů: 180 / 18 * 20 = 200; třída, která má 22 dětí a získá 220 bodů: 220 / 22 * 20 = 200.)
1. Školy přihlášené do soutěže se zavazují poskytnout pořadateli maximální součinnost při zajišťování
hladkého průběhu soutěže.
2. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže
soutěžícím.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit nebo soutěž kdykoli ukončit z technických,
obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně
vymáhat.

4.

Přihlášením do soutěže a účastí v ní dávají soutěžící školy a rodiče zapojených žáků pořadateli svolení k
bezplatnému užití soutěžních příspěvků v rámci akce Pěšky do školy (literární či výtvarná díla,
anonymizované pěší deníky a plakáty) pro účely propagace a medializace kampaně Pěšky do školy a/nebo
tématu pěší dopravy, a to rozmnožováním a rozšiřováním originálu nebo rozmnoženin soutěžních
příspěvků, jejich vystavováním, sdělováním veřejnosti, v hmotné či elektronické podobě, na území ČR i na
internetu.
Pořadatel neshromažďuje osobní údaje o dětech, ale pouze statistické údaje o způsobech dopravování
dětí do školy. Při pořizování fotodokumentace z akcí se řídí zákonnými předpisy a pravidly určenými
jednotlivými školami.

Přihlašovací formulář:

Přihlašovací formulář spolu s vyplněným třídním plakátem, pěšími deníky a doložením
doprovodných aktivit je potřeba zaslat nejlépe v elektronické podobě na adresu
marie.civerna@peskymestem.cz, popřípadě poštou na adresu Pěšky městem, z. s.,
Muchova 13, 160 00 Praha 6.
Termín pro doručení je nejpozději do 4. 10. 2021. Při odeslání poštou je nutné do tohoto
termínu pořadatele elektronicky informovat.
Přihlášení je bezplatné.
Kritéria pro posuzování:

Pořadí určuje bodový zisk jednotlivých tříd (viz výše).
Vyhlášení výsledků:
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pondělí 18. 10. 2021, odměny vítězným týmům předají
pořadatelé osobně při návštěvě školy v následujících týdnech dle domluvy s vítěznými třídami.
Hlavní ceny:
Vítězná třída si bude moci vybrat jednu z cen jako první. Druhá a třetí obdobně. (ceny jsou
navrženy tak, aby si svou cenu našli jak menší tak i starší děti)
_______________________________________________________________________
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením do soutěže uděluje kontaktní osoba za školu či třídu organizaci Pěšky městem, z. s.,
IČ: 45246220, se sídlem Muchova 13, 160 00 Praha 6, jako správci svůj výslovný souhlas se
zpracováním svých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu a telefonu, a to pro
účely vytvoření a udržování databáze kontaktních osob kampaně Pěšky do školy a zasílání

informací o této kampani, včetně soutěže. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluje podle článku 6
odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Kontaktní
osoba si je vědoma toho, že tento svůj souhlas může kdykoli odvolat, požadovat přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, a to elektronicky na adrese marie.civerna@peskymestem.cz. Dále si je vědoma
toho, že může podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

