PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ CIHLA
1. Účastníci
Soutěže se mohou zúčastnit studenti a studentky středních škol ve věku od 15 do 20 let. Osoby
mladší 18 let přihlášením do soutěže potvrzují, že s touto účastí souhlasí i jejich zákonní zástupci.
V případě, že tomu tak není, může být tento fakt důvodem pro vyloučení soutěžícího. Každý se
může zúčastnit pouze jednou, resp. pouze s jedním návrhem inovace.
2. Registrace účastníků
Registrace probíhá elektronicky, a sice na webové adrese ukazse.net/zlato. Účastník soutěže vyplní
své jméno, název své střední školy, e-mailovou adresu a myšlenku, s níž chce soutěžit.
3. Termíny
Soutěž probíhá od 18. ledna 2018 do 18. dubna 2018 včetně. Po tomto datu nebude možné se
jakkoli soutěže zúčastnit. Zlatá cihla bude putovat po středních odborných školách a gymnáziích
po celou dobu soutěže. Zúčastnit se ovšem může i jedinec, na jehož střední škole zlatá cihla nebyla
a dotyčný se o soutěži dozvěděl jiným způsobem. Daná osoba však musí splňovat všechny
podmínky účasti dané těmito pravidly.
4. Soutěžní inovace
Přihlášená inovace je omezena pouze dvěma podmínkami. Zaprvé musí jít o inovaci technického
charakteru, to znamená, že žádné návrhy inovací např. socioekonomického rázu nebudou porotou
brány v úvahu. Zadruhé musí jít o myšlenku původní. Rozsah přihlášené inovace nesmí přesáhnout
1000 znaků vč. mezer.
5. Vyhodnocení výsledků
Výherce vybírá porota složená ze zástupců pořadatele a vybraných zástupců Fakulty strojní a
Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, jmenovaná pořadatelem.
6. Ceny
a. Celkově tři středoškoláci či středoškolačky mohou vyhrát hlavní tři ceny, a sice finanční
obnosy v hodnotě pěti, tří a dvou tisíc korun českých. Pořadí výherců – a tedy i výši
výhry – určuje porota. Celkoví výherci budou vybráni po ukončení soutěže. Kromě
hlavní ceny obdrží tito tři vítězové také malý dárek jako překvapení.
b. Pořadatel má možnost, nikoli povinnost, udělit drobné dílčí ceny i v průběhu soutěže
a tím ocenit zajímavý inovativní nápad. Dílčí výherci budou vybíráni porotou. Pořadatel

si vyhrazuje právo neupřesnit počet možných dílčích výherců i právo neudělit žádnou
dílčí cenu.
7. Předání výhry
a. Veškeré ceny budou výhercům oficiálně předány na rektorátu Vysoké školy Báňské –
Technické univerzity Ostrava. Výherci si musí ceny převzít osobně, a to v termínu
uveřejněném bezprostředně po vyhlášení výherců. Pakliže si cenu v daném termínu
nevyzvednou, cena propadá bez možnosti náhrady.
b. Výherci budou mít kromě získání cen možnost prohlédnout si vysokoškolský kampus.
c. Pořadatel si při předání výhry vyhrazuje právo na kontrolu správnosti údajů uvedených
v přihlášce, a to podle občanského průkazu (věk, jméno).
d. Výherce soutěže obdrží po ukončení soutěže a rozhodnutí poroty e-mail (nejpozději
však do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže) s výzvou k převzetí ceny v uvedený
termín. Pakliže výherce do 3 pracovních dnů e-mailem nepotvrdí svou účast na předání
výhry, pořadatel si vyhrazuje právo domnívat se, že o výhru dotyčný ztratil zájem, a má
právo vyhlásit jiného výherce, případně výhru neudělit, a to bez jakékoli náhrady.
e. Pakliže z předem nespecifikovaných důvodů závažného charakteru nebude výherce
schopen si v určeném termínu výhru převzít, musí o tom neprodleně informovat
pořadatele soutěže. Ten následně posoudí míru závažnosti důvodů, které výherci
neumožňují převzetí výhry, a rozhodne o dalším postupu, ale i možnosti neudělit výhru
či vyhlásit jiného vítěze. Rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu
odvolat.
8. Pořadatel soutěže
a. Pořadatelem soutěže je kreativní skupina Action Please (dále jen „AP“), zastoupena
Ing. Radimem Dittrichem. Tým AP jmenuje členy poroty a formuluje soutěžní
podmínky. AP vyhlašuje tyto podmínky soutěže jako její závazný rámec.
b. Organizační výbor, který je složen z členů AP, schvaluje a dodržuje rozpočet soutěže,
vyhlašuje data uzávěrek, shromažďuje přihlášené práce, svolává porotu a organizuje
její práci. Zabezpečuje také veškeré další úkoly, kterými jej v souvislosti se soutěží AP
pověří. Pro splnění těchto cílů vede a řídí produkci soutěže, časový rozvrh a technické
podmínky.
9. Obecné podmínky
a. Soutěž s názvem Zlatá cihla je dílčí marketingovou akcí v rámci kampaně Fakulty strojní
a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, řízenou pod hlavičkou
kreativní skupiny Action Please, zastoupené Ing. Radimem Dittrichem.

b. Přihlášení do soutěže je podmíněno vyplněním online přihlášky do data uzávěrky
soutěže, odsouhlasením podmínek soutěže a potvrzením, že přihlášená myšlenka
splňuje podmínky soutěže.
c. Za původnost, vyrovnání všech autorských i dalších práv a za správnost údajů
uváděných na přihlášce ručí výhradně přihlašovatel. Přihlašovatel se také zaručuje za
úplné a správné vyplnění přihlášky.
d. Přihlášením do soutěže souhlasí přihlašovatel s těmito pravidly a poskytuje AP
nevýhradní licenci, tj. oprávnění užít dílo v jeho původní, zpracované nebo jinak
změněné podobě, vcelku nebo v libovolné části pro všechny způsoby použití
v souvislosti s touto soutěží. Licence je poskytována bezplatně. Licence je dle tohoto
článku poskytována jako licence nevýhradní, na dobu trvání neomezeně, pro území
celého světa ve všech režimech použití.
e. Přihlášením do soutěže souhlasí přihlašovatel se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a změně některých zákonů se zpracováním osobních údajů,
pořadatelem jakožto správcem, případně určeným subdodavatelům, jakožto
zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu dané
soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro
marketingové účely pořadatele, tj. nabízení služeb včetně zasílání informací
o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu
do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být
přiřazeny i další údaje. Přihlašovatel bere na vědomí, že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese pořadatele
odvolat. Přihlašovatel má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání
souhlasu v průběhu soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její
nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících
s danou soutěží je účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže.
f.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit
nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich
vyhlášením na internetové adrese ukazse.net/zlato. Pořadatel může dle vlastního
uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické
nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý
narušit nebo jinak negativně̌ ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost nebo řádný chod

soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle
vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.
g. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací
v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou),
ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi
zveřejňována v propagačních materiálech.
h. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné
nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by
mohlo dojít na počítači či na jiném zařízení přihlašovatele nebo jakékoli jiné osoby
v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli
osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli
technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
i.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast
v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv
nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z přihlašovatelů ze soutěže v případě, že by
takový přihlašovatel porušoval pravidla soutěže či obecně závazné právní předpisy
anebo by byl z této činnosti důvodně podezřelý.

j.

Přihlašovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

k. O sporných případech, které neřeší tato pravidla, rozhoduje s definitivní platností
pořadatel soutěže.
l.

Zlatá cihla je dílčí součást marketingové kampaně Fakulty strojní a Fakulty
elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava, výhradně zastoupené kreativní
skupinou Action Please, kterou zastupuje Ing. Radim Dittrich, a tudíž bude s ohledem
na tuto skutečnost mimo výše uvedené body takto vždy nahlíženo.

