
                                                                                                                            

                                                             
 

Pěšky do školy 2022 – rodičovská výzva 

Pořadatel: Pěšky městem, z. s., Muchova 13, 160 00, Praha 6 

Cíl výzvy: 
Výzva je součástí kampaně Pěšky do školy. Kampaň prostřednictvím zapojení škol i rodičů 
do tzv. pěších dnů nabízí 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 rodičovské výzvy je motivovat cílovou skupinu k zapojení a sběr anonymizovaných 
dat o způsobu dopravy dětí do školy. 

Podmínky výzvy 
1. Účast ve výzvě je dobrovolná. Rodiče společně s dětmi se zapojí prostřednictvím 

vyplnění dotazníku o způsobu dopravy do školy. Data z dotazníku budou 
anonymizována, odpovědi nemají vliv na zařazení do slosování o ceny. 
 

2. Rodiče s dětmi budou sdílet fotografie z cesty do školy na sociálních sítích (Facebook, 
Instagram, Twitter) s #peskydoskoly. 

3. Do výzvy je možné se zapojit nejpozději do 30. 9. 2022. Všichni respondenti budou 
zařazeni do slosování, které proběhne nejpozději 7. 10. 2022. Losovat se bude o 
následující odměny: 

• Koloběžka YEDOO v hodnotě 8 000 Kč 
• Batoh Brassi z limitované edice Pěšky městem v hodnotě 3100 Kč 
• 5x poukaz do obchodů C&A v hodnotě 500 Kč 
• 10x tričko Pěšky do školy 
• 10x kniha z nakladatelství Paseka 

 
Vyhlášení výsledků: 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději v pondělí 17. 10. 2022, odměny předají 
pořadatelé osobně nebo budou zaslány poštou na uvedenou adresu. 
 
_______________________________________________________________________ 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyplněním dotazníku uděluje respondent 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 a e-mailu, a to pro účely slosování odměn a informování o průběhu rodičovské výzvy. 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. 


