INSPIRELI AWARDS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Úvodní ustanovení
1.1.
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je
stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na
webových serverech/serveru Pořadatele.
1.2.
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“),
nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na
webových serverech Pořadatele.
2. Definice pojmů:
2.1.
Pořadatelem soutěže „INSPIRELI AWARDS" (dále jen „Soutěž“) je společnost INSPIRELI s.r.o.,
se sídlem Láb 455, PSČ: 900 67, Slovenská republika, IČ 46238158, zapsaná v obchodním
rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo: 73950/B (dále jen „Pořadatel“).
2.2.
Soutěž je „hrou“ ve smyslu ustanovení § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2.3.
Pořadatel provozuje pro účely aktivní prezentace Soutěže sociální síť na URL adrese:
http://www.inspireli.com a jeho jazykových mutacích (dále jen „Sociální síť“).
2.4.
Soutěžícím je fyzická osoba, která je řádně zaregistrovaná na příslušném serveru/ serverech
Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.5.
Soutěžícím se stává uživatel, který během doby trvání Soutěže uloží/umístí minimálně 1 projekt
na Sociální síť do soutěžní kategorie, na Sociální síti vyplní povinné informace a jeho profil byl
řádně schválen Pořadatelem. Profil Pořadatel schválí obvykle do dvou (2) pracovních dnů, v
případě nesrovnalostí kontaktuje uživatele a pokud jsou nesrovnalosti odstraněny, je profil
schválen obvykle do dvou (2) pracovních dnů.
2.6.
Výhercem Soutěže je Uživatel, který splnil podmínky dané soutěže, tj. umístil se v rámci
vyhlášené soutěže v daném výherním pořadí. Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena
v zadaní příslušné soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
2.7.
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na
příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
2.8.
Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
2.9.
Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
3. Obecná pravidla
3.1.
Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními
podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.2.
Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního a dálkového studia (bakalářského
nebo magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i
výtvarných).
3.3.
Účastníci musí být studenty denního, nebo dálkového studia k datu uzávěrky podání soutěžních
návrhů.
3.4.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky
členů poroty a osob, které se podílely na přípravě soutěže, zaměstnanci Pořadatele a jejich
rodinní příslušníci. Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani návrhy
podanými mimo soutěž.
4. Práva a povinnosti Pořadatele
4.1.
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od
ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na
jednom ze Serverů Pořadatele.
4.2.
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně
Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry
Výhercem.
4.3.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně
dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
4.4.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v
případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší
mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
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4.5.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém
případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů.
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5. Důvody pro vyloučení ze soutěže
5.1.
Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky
vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v
požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou
být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny
6. O Soutěži
6.1.
Soutěž je mezinárodní a je otevřena všem studentům denního a dálkového studia
(bakalářského nebo magisterského typu) v kategorii architektury, urbanistického designu,
interiérového designu a užitkového umění po celém světe.
6.2.
Pro účast v Soutěži se Soutěžící musí zaregistrovat a poskytnout následující informace:
6.2.1.
Jméno a příjmení
6.2.2.
Titul
6.2.3.
Datum narození
6.2.4.
Země původu
6.2.5.
Název domovské univerzity, nebo vysoké školy
6.2.6.
Krajina domovské univerzity, nebo vysoké školy
6.2.7.
E-mailová adresa a telefonní číslo
6.2.8.
Profilová fotografie
6.2.9.
Čestné prohlášení "Potvrzuji, že jsem starší 18 let a v současní době jsem studentem
na hoře uvedené škole, nebo, potvrzuji, že jsem byl studentem v době, kdy jsem
soutěžní práci vytvořil a že táto práce nebyla vytvořena dříve než v 1.1.2018."
6.2.10. Potvrzení o autorských právech
6.2.10.1.1.
Možnost a) Potvrzuju, že mám všechna práva k fotkám, vizualizacím, hudbě,
použití v mém projektu.
6.2.10.1.2.
Možnost b) Můj projekt obsahuje fotky, hudbu, nebo jiné materiály, ke kterým
nemám výhradní právo k jejich užití a souhlasím s tím, že za účelem získaní
soutěžní ceny jsem povinen tyto práva pro daný projekt pro Pořadatele získat.
6.2.11. Výběr ze soutěžních kategorii
6.2.12. Vyplnění projektových informací
6.2.13. Vyplnění technických informací
6.2.14. Vyplnění kontaktu na
6.2.15. Vyplnění spolupracujících autorů
6.3.
Soutěžící přihlašují své projekty v jedné ze čtyř kategorií: architektura, architektonický design,
urbanistický design, interiérový design.
6.4.
Po registraci soutěžící obdrží přihlašovací údaje, na základě kterých se po dobu trvání soutěže
může přihlásit k svému účtu za účelem:
6.4.1.
Editace projektu.
6.4.2.
Smazání projektu.
6.4.3.
Přidání nového projektu.
6.4.4.
Soutěžící může zadat neomezeny počet projektů do jedné nebo více kategorii.
6.4.5.
Soutěžní účet bude po ukončení soutěže deaktivován a soutěžní projekty budou bez
další možnosti editace, nebo mazání přesunuty do historie Soutěže.
6.5.
Soutěžní projekty se zadávají společně s kompletními technickými informacemi a projektovou
specifikací a jsou hodnoceny porotou INSPIRELI AWARDS.
6.6.
Registrace, přihlášení do soutěže i hlasování jsou možné a platné pouze v době trvání Soutěže.
7. Jazyk soutěže
7.1.
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v anglickém jazyku. Veškeré části soutěžního návrhu musí
být vyhotoveny v anglickém jazyce.
8. Proces výběru a hodnocení
8.1.
Finalisté jsou vybraní odbornou porotou, kterou tvoří renomovaní odborníci v architektuře a
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

designu.
Projekty jsou posuzovány na základě hodnotících kritérií klasického designu a architektury a
každý projekt bude hodnocen z pohledu ucelenosti dodaných podkladů. Jejich součástí budou
údaje o konceptu včetně projektových vizuálů, plánů, celkového kontextu, jakož i stručný popis
cílů projektu.
Odborná porota prostřednictvím online hlasovaní vybere maximálně 30 finalistů, z celkového
počtu všech projektů, pro každou kategorii zvlášť. Z nich budou vybraní na základe nejvyššího
počtu hlasů, 3 vítěze pro každou kategorii v poradí první, druhé a třetí místo.
Ze všech vítězů, kteří získali první místo v jednotlivé kategorii bude na základe nejvyššího počtu
hlasů od odborné poroty vybraný vítěz ocenění "Wings" Grand Prize Jury Award. V případe, že
počet hlasů bude shodný ve dvou a více kategoriích, vítěze určí předseda poroty INSPIRELI
AWARDS.
Laická veřejnost prostřednictvím veřejného hlasování určí 3 projekty, které získají nejvyšší
počet hlasů. Tyto projekty nemusí splňovat ani jedno z kritérií odborné poroty a jsou jen
individuální preferencí veřejného hlasování.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit i výherce vybraného regionu, kde odborná porota vybere
vítěze výhradně ze soutěžních projektů vybraného regionu.
Vyhlášení všech vítězů se uskuteční v dubnu, 2019.

9. Doba trvání Soutěže
9.1.
Soutěž trvá od května 2018 do dubna 2019, 23:59:59.
10. Závěrečná ustanovení
10.1.
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními
předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi
prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
10.2.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V
tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.
10.3.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 10.5.2018.
11. Autorské právo
11.1.
K jakékoliv vložené fotografii, realizaci, vizualizaci či návrhu na Sociální síť musí mít uživatel
autorské práva.
11.2.
Uživatel odpovídá za případné i neúmyslné porušení jakýchkoliv (vlastnických, autorských,
osobnostních a pod.) práv třetích osob. Uživatel prohlašuje, že uložením/umístněním fotografie,
vizualizace, návrhu na Sociální síť neporušuje jakékoliv práva třetích osob.
11.3.
Uživatel prohlašuje, že má k fotografii, vizualizaci, návrhu jakožto autorským / uměleckým dílem
a/nebo jejich jednotlivým prvkům a částem plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn
s tímto dílem neomezeně disponovat a poskytovat k němu licenci.
11.4.
Uživatel odpovídá za veškerou škodu, která Pořadateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se
prohlášení uživatele dle tohoto odstavce nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná
případné nároky jiných autorů, tvůrců a jiných třetích osob a uhradí veškerou škodu a
související náklady, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele Pořadateli
vznikla.
12. Výhry
12.1.
Výhry budou zveřejněny na stránkách Soutěže v průběhu Soutěže, nejpozději do dubna, 2019.
12.2.
Výherní listina (seznam výherců) bude po ukončení Soutěže vystavena na stránkách Sociální
sítě, dalších portálech a na profilu sociální sítě Facebook Pořadatele.
12.3.
Výhry budou výhercům odevzdány nejpozději do třech měsíců od ukončení soutěže.
13. Ochrana osobních údajů
13.1.
Registrací do Soutěže uděluje každý uživatel Portálu svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže.
Od každého uživatele je dále požadovánjeho výslovný souhlas Pořadateli v souvislosti se
zpracováním a ochranou osobních údajů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších obecně závazných právních předpisů týkajících
se ochrany osobních údajů, a to mj. souhlas:
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13.1.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec, univerzita,
nebo vysoká škola na výherní listinvyužít osobní údaje, uvedené při
13.1.2.
registraci, a fotografie, vizualizace či návrhy vložené do Soutěže, pro prezentační a
marketingové účely Pořadatele a spolupracujících subjektů. Soutěžící uveřejněním
fotografií potvrzuje, že je oprávněn je uveřejnit a odpovídá za to, že neporušují práva
třetích osob, neodporují právním předpisům a dobrým mravům
13.1.3.
využít e-mailovou adresu a další poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu
pro potřeby zasílání tzv. obchodních sdělení - newsletterů a direct mailů ve smyslu
ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Uživatel bere na vědomí, že dle obecně závazných
právních předpisů je poskytnutí osobních údajů uživatele dobrovolné. Uživatel svůj souhlas
může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu
údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození,
adresa pobytu, telefonní číslo, e-mail), údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii
člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů,
sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje,
počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
Pořadatel dodržuje veškeré povinnosti, které pro něho vyplývají z obecně závazných právních
předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Další informace týkající se ochrany osobních údajů uživatelů jsou uvedeny v Informačním
memorandu pořadatele, umístěném na jeho internetových stránkách http://www.inspireli.com.

14. Další ujednání
14.1.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení potvrzení,
oznámení o výhře a výher, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, či jiným způsobem.
14.2.
Výhry v Soutěži dle § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nelze vymáhat právní
cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
14.3.
Pořadatel si vyhrazuje právo úprav a změn pravidel Soutěže včetně práva Soutěž kdykoliv zrušit
bez udání důvodů a náhrady. Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s
konečnou platností. Vyobrazení a popis výher je pouze ilustrativní.
14.4.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících či hlasujících v případě, že by tento
porušoval práva třetích osob a/nebo pravidla Soutěže nebo byl z této činnosti důvodně
podezřelý, který by získal nebo se snažil získat výhru podvodným jednáním, jednáním v rozporu
s dobrými mravy případně jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Pořadatele,
či Pořadateli způsobit jakoukoliv škodu, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením
mohla tomuto vzniknout.
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