PŘEDPISY GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ZAMĚSTNANCE AMREST
Dále jen „dobrovolníci AmRest“
Dále jen jako „tyto předpisy“
Definice:
DOBROVOLNICTVÍ: je vědomá dobrovolná a odhodlaná činnost / práce bez nároku na odměnu,
prováděná pro dobro druhých/organizací, institucí nebo soukromých osob / nad rámec rodinných /
přátelských / kolegiálních vazeb.
SOCIÁLNÍ PROJEKT: je soubor činností a opatření zaměřených na uspokojování potřeb nebo řešení
problémů vybrané sociální skupiny nebo komunity.
I.

II.

III.

IV.

V.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto předpisy stanovují podmínky grantové soutěže pro zaměstnance – dobrovolníky
AmRest (dále jen jako „soutěž“).
2. Soutěž organizuje společnost AmRest s.r.o. se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158
00, Praha 5, IČ 264 76 215, zapsaná v OR u MS v Praze, C 84710 (dále jen jako
„organizátor“).
3. Soutěž je určena pro všechny zaměstnance v zaměstnaneckém nebo obdobném
poměru s níže uvedenými společnostmi:
A. AmRest s.r.o. se sídlem v Praze, Walterovo náměstí 329/3, IČ 264 76 215,
zapsaná v OR u MS v Praze, C 84710, a
B. AmRest Coffee s.r.o. se sídlem v Praze, Walterovo náměstí 329/3, IČ 281
67 694, zapsaná v OR u MS v Praze, C 130118.
dále jen jako „zaměstnanci“
ÚČEL A PODSTATA SOUTĚŽE
1. Účelem soutěže je propagace a podpora dobrovolnické práce mezi zaměstnanci.
2. Podstatou soutěže je vybrat ty nejlepší sociální projekty a odměnit je formou
financování jejich realizace.
BENEFICIENTI SOUTĚŽE
1. V rámci soutěže bude nevládním organizacím a veřejným institucím, jejichž úkolem
je práce v oblasti propagace a ochrany zdraví, vzdělávání, péče a výchovy,
popularizace sportů a zdravého životního stylu, ochrany zvířat a kultury a umění
(dále jen jako „beneficienti“), poskytnuta podpora ve formě realizace příslušného
sociálního projektu zaměstnanci.
2. Zaměstnanci se do tohoto programu přihlašují s vědomím a se souhlasem
beneficientů.
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Účast zaměstnanců v soutěži je dobrovolná.
2. Zaměstnanci připravují a předkládají sociální projekt jako skupina.
3. Každá skupina sestává tři (3) do projektu zapojené zaměstnance (dále jen jako
„tým“).
4. Každý tým vybere ze zaměstnanců jednu osobu, která bude odpovědná za koordinaci
jeho činností (dále jen jako „koordinátor“). V případě změny osoby koordinátora je
nutné okamžitě informovat organizátora.
5. Zaměstnanec může být členem pouze jednoho týmu.
6. Každý tým může do soutěže předložit pouze jednu přihlášku.
ODMĚNY V SOUTĚŽI
1. Odměnou v soutěži jsou finanční prostředky (peníze) vyhrazené výhradně realizaci
sociálního projektu (dále jen jako „granty“).
2. Granty se převedou na realizaci sociálních projektů vybraných soutěžní komisí (viz
bod VII).
3. V soutěži bude uděleno nejméně 8 grantů ve výši 20.000,- Kč (CZK) na každý.
Celková výše všech grantů v roce 2018 je 160.000,- Kč (CZK).

VI.

VII.

4. Granty je možné použít na úhradu nákladů spojených s realizací projektů
beneficientů a následujícími činnostmi:

Renovace a vybavení: vymalování místností, domácí práce, renovace hřiště,
nákup drobného vybavení jako součást renovace atd.

Popularizace vědy, vzdělávání, sportu a kultury: organizace doplňkových
aktivit: workshopy, turistické exkurze, venkovní hry, setkávání se se
zajímavými lidmi, sportovní soutěže a tréninky, kulturní události atd.

Ochrana přírody: práce v útulcích, ekologické projekty.

Účast na akcích a propagačních kampaních zaměřených na informování
společnosti o problémech a důležitých společenských otázkách.

Jiné – dle schválení soutěžní komise.
5. Granty nelze použít jako podporu pro fyzické osoby, pro účely nákupu drahého
vybavení nebo zařízení nebo na úhradu nákladů spojených s odměnami
(občanskoprávní smlouvy, pracovní smlouvy) nebo běžných nákladů na fungování
beneficientů (úhrada nájemného nebo médií, odměna atd.). Použít je nelze ani jako
finanční dar.
6. Granty je nutno využít a vyúčtovat nejpozději do 19. září 2018 včetně.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
1. Podmínkou účasti v soutěži je předložení autorského sociálního projektu týmu,
popsaného ve formuláři přihlášky (příloha č. 1 k těmto předpisům) – dále jen
jako „přihláška“.
2. Přihláška je k dispozici ke stažení na www.dobrovolniciAmRest.cz.
3. Přihláška by se měla zaslat emailem na adresu volunteers@amrest.eu ve formátu
PDF nejpozději do 30.5.2018.
4. Přihlášky, které budou neúplné, nečitelné, nebudou splňovat formální podmínky nebo
budou zaslány po lhůtě uvedené v bodě VI odst. 3, se nebudou brát v potaz.
5. Účastníci budou realizovat projekt financovaný grantem výhradně ve svém volném
čase, nikoli během pracovní doby. Realizace projektu není považována za výkon
práce nebo za plnění pracovních úkolů. Úraz případně způsobený účastníkovi při
realizaci projektu není pracovním úrazem.
VOLBA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE
1. Každý z předložených sociálních projektů bude předmětem hodnocení soutěžní
komise v souladu s těmito předpisy.
2. Výběr nejlepších sociálních projektů, které budou odměněny grantem, se uskuteční
poté, co soutěžní komise zanalyzuje předložené přihlášky.
3. Soutěžní komise se bude skládat z následujících osob:
Ivana Dlouhá – District Coach, CZ KFC WEST
Barbora Horníková - Brand Manager SBX, Marketing SBX CZ
Darina Orolínová – Recruitment and Employer brander Manager, CZ Training KFC
Nikola Hozáková – Talent and Development Manager KFC
4. Hodnocení soutěžní komise bude založeno na udělování bodů (minimálně 1
a maximálně 5 bodů) v následujících kategoriích:
A. Skutečná práce a zapojení zaměstnanců AmRest při realizaci projektu (minimální
počet zaměstnanců – 3 osoby),
B. Propagace sociální činnosti v místním prostředí – nejvyšší počet osob zapojených
do realizace projektu (rodina a přátelé zaměstnanců AmRest a člen
organizace/instituce, kde se projekt realizuje) a získávání partnerů (dodateční
dárci, místní média atd.),
C. Efektivita nákladů (racionální čerpání rozpočtu, soulad nákladů s tržními
cenami).
5. Maximálně dosažitelný počet bodů po hodnocení soutěžní komise je 15.
6. Na základě udělených bodů vybere soutěžní komise 8 nejlépe hodnocených sociálních
projektů, na které se udělí granty.
7. Soutěžní komise je oprávněna si rozpočty prezentované v přihlášce ověřit a udělit
grant pod podmínkou změny/úpravy rozpočtu v souladu s jejími pokyny.

VIII.

IX.
X.

8. Soutěžní komise má možnost vybrat nižší počet projektů vyhodnocených jako
nejlepší v případě, kdy je celková výše grantů vyšší než počet sociálních projektů
předložených k posouzení.
9. Soutěžní komise nesděluje informace o hodnocení vybraných sociálních projektů.
10. Rozhodnutí soutěžní komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.
UDĚLENÍ GRANTŮ, REALIZACE A VYROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ
1. Vyhlášení vítězů soutěže (členové týmu + název a zkrácený popis projektu) se
uskuteční dne … formou zveřejnění na webové stránce www.dobrovolniciAmRest.cz.
Koordinátory týmu, jejichž projekty byly oceněny, bude emailem informovat člen
soutěžní komise.
2. Podmínkou převodu grantu je podepsání smlouvy mezi organizátorem
a koordinátorem a dále mezi organizátorem a beneficientem, kde bude uveden popis
projektu včetně termínu a podmínek realizace. Převod prostředků na určený
bankovní účet koordinátora se uskuteční po podpisu obou smluv.
3. Maximální doba realizace sociálního projektu je tři měsíce. Konečný termín jeho
realizace určují smlouvy.
4. Členy týmu realizujícího dané sociální projekty organizátor pojistí proti
občanskoprávní odpovědnosti a následkům nehod na dobu realizace těchto projektů.
Pojistné krytí bude sjednáno pouze s jejich souhlasem.
5. V případě neuskutečnění nebo nevyrovnání sociálního projektu ve lhůtě uvedené ve
smlouvě mezi koordinátorem a organizátorem, je koordinátor, který prostředky
(peníze) obdržel, povinen vrátit je na účet organizátora.
6. Ve smlouvami stanovené lhůtě je každý tým povinen doručit organizátorovi
vyrovnání realizace sociálního projektu podle vzoru uvedeného ve formuláři
vyrovnání (příloha č. 2 k těmto předpisům) a daných příloh (dále jen jako
„formulář vyrovnání“).
7. Formuláře vyrovnání jsou k dispozici ke stažení na www.dobrovolniciAmRest.cz.
8. K vyrovnání dochází prostřednictvím tradiční pošty nebo osobně v sídle organizátora.
Formuláře vyrovnání (v tištěné podobě) a dané přílohy (originální účetní dokumenty
/ DPH faktura odkazující na realizaci sociálního projektu a vystavená na jméno
koordinátora) se musí zaslat na adresu organizátora.
9. Formuláře vyrovnání, které budou neúplné, nečitelné, nebudou splňovat formální
podmínky nebo budou zaslané po lhůtě uvedené v bodě VI odst. 3, se nebudou brát
v potaz.
10. V případě potíží s realizací nebo vyrovnáním sociálního projektu by měl koordinátor
okamžitě kontaktovat organizátora emailem na adrese volunteers@amrest.eu,
domluvit se s ním na nových podmínkách a, bude-li to nutné a účelné, podepsat
dodatky ke smlouvám.
Veškeré dodatečné informace o soutěži jsou k dispozici na www.dobrovolniciAmRest.cz.
Informace lze získat i od organizátora emailem (volunteers@amrest.eu).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto předpisy a příslušné přílohy jsou dostupné na www.dobrovolniciAmRest.cz.
2. Organizátor si vyhrazuje právo tyto předpisy změnit, což okamžitě oznámí na webové
stránce www.dobrovolniciAmRest.cz.
3. Organizátor není povinen zaslané přihlášky a formuláře vyrovnání vracet.
4. Osobní údaje účastníků soutěže bude organizátor zpracovávat pro účely a po dobu
pořádání soutěže a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Poskytnutí údajů v rozsahu dle přihlášky a formuláře vyrovnání je nutné
k zařazení týmu do soutěže. Účastník má právo na přístup k obsahu svých údajů a
provádění jeho změn.
5. Účastník soutěže souhlasí s bezplatným umístěním jeho jména, příjmení a fotografie
na webové stránce www.dobrovolniciAmRest.cz a to po dobu trvání soutěže.

Tato soutěž není hazardní ani sázkovou hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách ani veřejnou sbírkou ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ani loterií
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

