Pravidla čerpání příspěvků v rámci on-line benefitního systému Aktivní město
Podáním žádosti o příspěvek v rámci systému Aktivní město žadatel přijímá podmínky systému tak, jak jsou uvedeny dále.
Dárcem se rozumí Městská část Praha 10, se sídlem: Vršovická 68, Praha 10, PSČ: 101 38; IČ: 00063941 (dále jen „MČ Praha 10“).  Administrátorem se rozumí Up Česká
republika s.r.o., se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 62913671, DIČ: CZ62913671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka a. 35300 (dále jen „Up ČR“).  Projektem se rozumí projekt „Aktivní město Praha 10 – podpora čtenářské gramotnosti dětí m.č. Praha 10 školou povinných – podzim
2017“.  Příjemcem se rozumí žadatel o příspěvek v rámci Projektu, který splňuje podmínky Projektu a jemuž MČ Praha 6 příspěvek poskytne.  Poskytovatelem aktivity se
rozumí osoba (subjekt), v jehož provozovně/zařízení jsou poskytovány zboží/služby na základě realizovaných transakcí prostřednictvím EBAM.  Příspěvkem se rozumí
dar/plnění poskytnutý dárcem žadateli za podmínek určených v těchto pravidlech.  Elektronické body Aktivní město (dále jen „EBAM“) znamenají elektronický platební
prostředek určený k úhradě zboží/služeb v oblasti volného času, vzdělávání, sportu, kultury, zdravotní a sociální péče, cestování, péče o veřejný prostor, případně v dalších
oblastech definovaných MČ Praha 10 a určených pouze k úhradě omezených kategorií zboží nebo služeb.
Čl. I: Preambule
MČ Praha 10 pověřila Up ČR distribucí příspěvků (benefitů) ve prospěch občanů MČ Praha 10 v rámci Projektu. Příspěvky jsou vypláceny prostřednictvím platformy „Aktivní
město“ (www.aktivnimesto.cz) vyvinuté Up ČR.
Čl. II: Příjemci a Aktivity
 Částka alokovaná MČ Praha 10 bude rozdělena formou jednorázových Příspěvků mezi žadatele, kteří splňují následující podmínky: a) Příjemcem může být pouze dítě
narozené mezi roky 2002 a 2009 včetně, tj. zejména žáci 3.-9. tříd základních škol nebo speciálních škol nebo studenti I.-IV. ročníků osmiletých gymnázií , b) Příjemce má trvalé
bydliště na území MČ Praha 10, c) Příjemce se od 18.09.2017 do 30.11.2017 prostřednictvím zákonného zástupce registruje do Projektu pomocí on-line softwarové aplikace
„Aktivní město“, d) pokud má rodina 2 a více dětí, vztahují se na každé dítě výše uvedené podmínky pro přiznání nároku na Příspěvek individuálně a je nutné, aby se každé dítě
zaregistrovalo prostřednictvím svého zákonného zástupce samostatně.  Žadatel zadáním údajů do registračního formuláře na platformě „Aktivní město“ stvrzuje, že jím
uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.  Aktivita, na níž MČ Praha 10 poskytuje příjemcům Příspěvky v rámci Projektu je definována jako nákup knih s výjimkou knih
elektronických (dále také „Aktivita“).  Podmínkou pro čerpání Příspěvku u určitého poskytovatele Aktivity (dále také „Poskytovatel“) je skutečnost, že je schválen MČ Praha 10
a registrován v platformě „Aktivní město“.  Maximální výše Příspěvku činí 500,- Kč / 1 osobu (Příjemce).  Doba trvání pro uplatnění/čerpání Příspěvku u Poskytovatele je
určena od 18.09.2017 do 31.12.2017. MČ Praha 10 a Up ČR jsou oprávněni změnit trvání jednotlivých lhůt.
Čl. III: Příspěvky a jejich čerpání
 Žadatel vyplněním údajů v platformě „Aktivní město“ dává MČ Praha 10 návrh na uzavření darovací smlouvy za dále uvedených podmínek, v níž MČ Praha 10 je dárcem a
žadatel obdarovaným.  Odesláním žádosti při registraci v on-line platformě „Aktivní město“ Příjemce vyjadřuje souhlas s pravidly Projektu.  Up ČR vytvoří každému Příjemci
po registraci on-line profil/účet, na které jsou uloženy elektronické body (EBAM).  MČ Praha 10 přijme nabídku Příjemce a uzavře s ním darovací smlouvu okamžikem, kdy MČ
Praha 10 dá Up ČR pokyn, aby na on-line profil/konto Příjemce připsal Příspěvek ve formě EBAM.  Darovací smlouva uzavřená na základě těchto pravidel MČ Praha 10 a
Příjemcem se řídí ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku. Povinnost Příjemce použít Příspěvek výhradně nákupem zboží/služeb u Poskytovatele Aktivit je příkazem ve smyslu
ust. § 2064 občanského zákoníku.
Čl. IV: Čerpání Příspěvků
 Příjemce se zavazuje, že Příspěvek použije výhradně v souladu s těmito pravidly při nákupu služby/zboží v rámci Aktivity účtované jejím Poskytovatelem. Příspěvek může
sloužit k úhradě celé ceny Aktivity, případně její části. V takovém případě je Příjemce povinen uhradit Poskytovateli zbytek ceny služby/zboží v rámci Aktivity.  Příjemce bere na
vědomí, že EBAM nelze použít k úhradě tabákových výrobků a alkoholických nápojů a není možné je vyměnit za peníze. EBAM nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č.
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. EBAM nejsou oběživem a kromě úhrady Aktivit Pořadatelům je nelze nijak převádět ani postupovat. 
Zboží/služby mohou oprávnění Příjemci čerpat prostřednictvím odeslané objednávky (provedením transakce) v rámci uživatelského profilu/účtu v on-line platformě Aktivní
město.  Při uplatnění EBAM uhradí Příjemce Poskytovateli za poskytnuté zboží/služby cenu sníženou o tutéž částku v Kč. Poskytovateli uhradí příslušnou částku MČ Praha 10
prostřednictvím Up ČR.
Čl. V: Další práva a povinnosti žadatele/příjemce/dárce/administrátora
 Žadatel se zavazuje chránit přihlašovací údaje k on-line profilu/účtu před zneužitím.  Žadatel bere na vědomí, že MČ Praha 10 a Up ČR budou za účelem plnění svých
smluvních povinností dle těchto pravidel zpracovávat osobní údaje žadatele v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to
výhradně za účelem poskytnutí příspěvku dle Projektu. MČ Praha 10 a Up ČR se zavazují při zpracování osobních údajů dodržovat pravidla stanovená platnými právními předpisy.
 MČ Praha 10 ani Up ČR neodpovídají za kvalitu zboží/služeb nabízených Poskytovatelem aktivit Příjemcům, případné reklamace uplatňuje Příjemce přímo u Poskytovatele. 
Příjemce je povinen informovat MČ Praha 10 a Up ČR o veškerých změnách, které mohou mít vliv na poskytnutí Příspěvku, zejména o změně trvalého bydliště. Veškeré změny je
nutno oznámit prostřednictvím on-line platformy „Aktivní město“, email: info@aktivnimesto.cz.
Čl. VI: Závěrečná ustanovení
 V případě, že Příjemce neuplatní u Poskytovatele Příspěvek nejpozději do 31.12.2017, darovací smlouva zaniká. Darovací smlouva zaniká také v případě, že Poskytovatel
nevyúčtuje nejpozději do 31.1.2018 MČ Praha 10 prostřednictvím Up ČR nárok na úhradu Příspěvku na Aktivitu.  MČ Praha 10 je oprávněna odstoupit od darovací smlouvy o
poskytnutí příspěvku v případě, že Příjemce nesplnil podmínky pro poskytnutí Příspěvku nebo že Příjemce použil nebo se pokusil použít příspěvek v rozporu s těmito pravidly.
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