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PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZMĚŇTE VIZI NA PROJEKT“ – VII. ROČNÍK 

 

Organizátorem a realizátorem soutěže je ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., se sídlem Cigacice, ul. Kwiatowa 

14, 66-131 Cigacice, zapsaná do rejstříku podnikatelů Okresním soudem v Zielonej Górze, VIII. 

hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku KRS 0000089825, základní jmění 93.360.220 zł, DIČ 927-

000-52-36 

 

1. Doba trvání soutěže 

 

Soutěž začíná 22. 11. 2018 a trvá do 31. 1. 2019. Vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na 28. 

2. 2019. Poslední termín pro zaslání prací je 31. 1. 2019 (tím je míněno datum doručení práce 

organizátorovi). Soutěž je mezinárodní – mohou se účastnit osoby reprezentující architektonická 

studia ze 7 zemí: Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.  

 

2. Cíl soutěže 

 

Cílem soutěže je objevit projekt, který podle hodnocení poroty představí vizuálně a koncepčně 

nejdůslednější nabídku, zakomponovanou do městského prostředí – má to být objekt, který 

představuje sílu krásy architektury a obsahuje nejdůležitější vlastnosti udržitelné výstavby.  

 

3. Zadání v soutěži 

 

Účastníci soutěže mají za úkol představit libovolný objekt, kde bude hlavním kritériem hodnocení 

design stavby – jeho koncepční a vizuální spojitost a také způsob zakomponování do městského 

prostředí. Podle hesla letošního ročníku „Síla krásy architektury“ je třeba ukázat objekty, které byly 

vytvořeny ve shodě s ideou udržitelné výstavby. Tato idea obsahuje sedm podmínek, které musí 

splňovat moderní budova: nehořlavost, tepelné pohodlí, akustické pohodlí, odolnost, estetika, 

propustnost páry a recyklace.  

 

4. Rozsah soutěže 

 

4.1 Soutěž je určena pro architektonická studia (je nutné uvést autora nebo autory nebo 

hlavního projektanta) působící na území sedmi států: Polska, České republiky, Slovenska, 

Maďarska, Litvy, Lotyšska a Estonska. 

 

Z výše uvedené skupiny budou vybráni vítězové soutěže. 

 

4.2 Do soutěže je možné přihlašovat projekty objektů realizovaných v roce 2018 ve dvou 

kategoriích: nový objekt a modernizovaný objekt. Přihlašovat je možné projekty v obou 

kategoriích. Kvalifikační podmínkou prací do soutěže je také během realizace použití 

řešení ze skelné vaty ROCKWOOL. 
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4.3 Projekty realizovaných objektů, které jsou zasílány organizátorovi soutěže, se musí týkat 

objektů, které se nacházejí na území sedmi států: Polska, České republiky, Slovenska, 

Maďarska, Litvy, Lotyšska a Estonska. 

4.4 Soutěž zahrnuje všechny druhy staveb, např. veřejné stavby, vzdělávací, osvětové, 

komerční objekty, rodinné domy, bytové domy. 

 

4.5 Účastníkem soutěže může být architektonické studio provozující svoji činnost na území 

států: (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko).  

 

4.6 Architektonické studio může přihlásit do soutěže jeden projekt ve vybrané kategorii nebo po 

jednom projektu v obou kategoriích. 

 

4.7 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci firmy ROCKWOOL, členové soutěžní poroty 

ani členové jejich rodin, ani žádné jiné osoby, které se přímo podílí na organizaci soutěže. 

Členy nejbližší rodiny, o kterých se hovoří výše, jsou míněni rodiče, zákonní pěstouni, 

sourozenci, manželé, děti, rodiče manželů a osoby, které jsou se zaměstnancem v 

adoptivním vztahu. 

 

5. Přihlášení do soutěže 

 

5.1 Účast v soutěži je bezplatná. 

 

5.2 Přihlášení prací do soutěže se provádí: 

 

a) Vyplněním přihláškového formuláře a prohlášení na webových stránkách 

rockwool.cz/zmentevizinaprojekt  

 

b) Zasláním formuláře přihlášky a prohlášení účastníka, jež jsou k dispozici na stránkách 

rockwool.cz/zmentevizinaprojekt obsahující: 

 

▪ Jméno a příjmení přihlašované osoby 

▪ Název projektového studia a osobní údaje autora (autorů) nebo hlavního projektanta 

▪ Kontaktní telefon 

▪ E-mailová adresa 

▪ Druh objektu 

▪  Kategorie, ve které je objekt přihlašován 

▪ Informace, zda byl objekt realizován v roce 2018. 

 
c) Zasláním soutěžní práce obsahující: 

▪ Hlavní výkresy, vizualizace projektu nebo snímky makety projektovaného objektu v min. 

rozlišení 300 DPI  

▪ Vyplněný formulář s informacemi a technickými údaji – informace týkajících se použitých 

řešení. Popisnou charakteristiku objektu, max. 3000 znaků. 
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5.3 Podmínkou pro účast v soutěži je společně se soutěžní prací zaslat rovněž podepsané 

prohlášení, které je k dispozici na stránkách  rockwool.cz/zmentevizinaprojekt , poštou nebo 

e-mailem na firemní adresu uvedenou dále. 

 

5.4 Adresa pro zaslání soutěžní práce a podepsaného prohlášení: 

▪ E-mailová adresa: contest@rockwool.com, předmět e-mailu: SOUTĚŽ ZMĚŇTE VIZI NA 

PROJEKT (pozor! – maximální velikost e-mailové zprávy – 10 MB) 

▪ Firemní adresa: Halina Kučerová, ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31  Bohumín, ČR 

s poznámkou SOUTĚŽ ZMĚŇTE VIZI NA PROJEKT 

 

6. Podoba zpracování soutěžních prací 

 

6.1 Soutěžní práce musí být umístěny na jednom listu – list musí obsahovat projekt i snímky 

objektu a rovněž další informace, které účastník uzná za nezbytné.  

 

a) Práce zasílané elektronicky: 

 

▪ velikost práce 70 x 100 cm 

▪ grafický projekt v měřítku 1 : 1 v rozlišení 150 dpi 

▪ všechny texty musí být v křivkách, výkresy sloučeny do jedné vrstvy 

▪ všechny barvy musí být ve CMYKU 

▪ projekt musí být uložen v jednom z následujících formátů: PDF, TIFF, EPS, JPG 

▪ názvy souborů bez diakritiky 

▪ max. velikost zprávy 10 MB – pokud budou zasílané soubory větší, uveďte v předmětu 

dalších zpráv stejný název 

▪ charakteristika objektu nemusí být integrální součástí listu – max. 3000 znaků v popisu 

▪ vyplněný formulář v Excelu s informacemi a údaji o soutěžní práci 

 

6.2 Účastníci soutěže nesou výhradní odpovědnost za pravdivost jimi uvedených údajů. 

Organizátor nenese odpovědnost za údaje uvedené účastníkem, které nejsou pravdivé, 

nebo za cizí údaje. 

 

6.3 Pokud nebude přihláška nebo práce splňovat níže uvedené požadavky, zejména pokud: 

 

▪ nebude přihláška na formuláři na webových stránkách rockwool.cz/zmentevizinaprojekt 

▪ práce budou zaslané v jiných rozměrech, než je vyžadováno, 

▪ práce budou dodány ve stavu znemožňujícím jejich hodnocení a pozdější využití, 

▪ práce budou porušovat práva nebo osobní majetek třetích osob, 

▪ přihláška bude společně s prací zaslána po termínu uvedeném v podmínkách, pak 

budou takové přihlášky a práce uznány za neplatné a nebudou do soutěže zařazeny. 

 

6.4 Organizátor nenese odpovědnost za termíny doručovatelů ani za poškození nebo zničení, 

ke kterým dojde během doručování prací do soutěže. 

 

6.5 Organizátor práce dodané do soutěže nevrací. 

http://www.zmienwizjewprojekt.pl/
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7. Ceny 

 

7.1 V soutěži budou vyhlášeny následující ceny: 

Ceny pro architekty: 

▪ Grand Prix – 1x 5000 EUR v kategorii „Nový objekt“ 

▪ Grand Prix – 1x 5000 EUR v kategorii „Modernizovaný objekt“ 

▪ 3x 1000 EUR ocenění v kategorii „Nový objekt“ 

▪ 3x 1000 EUR ocenění v kategorii „Modernizovaný objekt“ 

 

7.2 Každou cenu získanou v soutěži doprovází dodatečná peněžní odměna, která se počítá 

podle následujícího vzorce: ([{Odměna *10}/9]-Odměna), zaokrouhleno na celá eura), 

určená na zaplacení daně z příjmu z výhry v soutěži. Další peněžní odměny, o kterých se 

hovoří v předchozí větě, budou hrazeny organizátorem a budou určeny z jeho strany coby 

plátce na uhrazení příslušné daně z příjmu fyzických osob z výhry v soutěži podle čl. 41 

odst. 4 v souladu s čl. 30 odst. 1 bod 2 zákona o dani z příjmu fyzických osob, pokud bude 

daň z příjmu placena na území Polska. ROCKWOOL Polska si vyhrazuje právo na jiné 

vyřízení pravidel placení daně z příjmu, pokud daňová povinnost vznikne mimo území 

Polska.   

 

7.3 Laureáti nemohou požadovat jiné odměny než ty stanovené těmito pravidly. 

7.4 Cenu může převzít pouze laureát soutěže nebo zástupce vítězného týmu, ceny není 

možné předat třetí osobě. 

 

7.5 Porota si vyhrazuje právo na změnu počtu cen v jednotlivých kategoriích. 

 

7.6 Ceny budou přiznány soutěžní porotou pod vedením: 

▪ Ewa Kuryłowicz – architekt 

▪ Robert Konieczny – architekt 

▪ Jaroslav Dokoupil – architekt 

▪ Péter Reicher – architekt 

 

8. Kritéria hodnocení 

 

8.1 Ocenění poroty – Soutěžní práce budou oceňovány podle následujících kritérií: 

▪ Vizuální a koncepční spojitost 

▪ Novátorství 

▪ Způsob zakomponování objektu do městského prostředí 

▪ Stavba ve shodě s ideou udržitelné výstavby, která se skládá ze sedmi vlastností: 

nehořlavost, tepelné pohodlí, akustické pohodlí, odolnost, estetika, propustnost páry, 

recyklace 
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       9. Vypořádání soutěže a vyhlášení výsledků 

 

 9.1 Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách 

rockwool.cz/zmentevizinaprojekt do 28. 2. 2019. Laureáti soutěže budou informováni 

telefonicky nebo dopisem. 

 

9.2 Ceny budou předány laureátům do 30. 4. 2019. 

 

9.3 Architektonické studio je povinno do čtyř dní od data přijetí informace o výhře předat 

organizátorovi potvrzení o účasti na slavnostním předávání cen. 

 

9.4 Účastník nemá právo na předání ceny. 

 

9.5 Účastník ztrácí právo na cenu v následujících situacích: 

1) v případě, kdy není možné účastníka kontaktovat 

2) v případě, kdy účastník odmítne cenu převzít. 

 

9.6 Organizátor neodpovídá za případné problémy, spojené s fungováním elektronické pošty. 

 

10. Autorská práva 

 

10.1 Účastník je povinen zaslat současně se soutěžní prací prohlášení o tom, že je autorem 

zaslané práce a že neporušuje žádná práva nebo osobní nároky třetích osob ani žádné 

zákonné předpisy. 

 

10.2 Účastník je povinen zaslat současně se soutěžní prací prohlášení, že má výhradní 

autorské právo na práci přihlášenou do soutěže nebo získal souhlas subjektu, kterému tato 

autorská práva patří. 

 

10.3 Práce účastníka, který nepředložil organizátorovi prohlášení, o nichž se hovoří v bodech 

10.1 a 10.2, nebude do soutěže zařazena. 

 

10.4 V případě, kdy bude uplatňovat nárok na účastníkem zaslanou soutěžní práci třetí osoba, 

výhradní odpovědnost v takovém případě ponese účastník. 

 

10.5 Od okamžiku, kdy je organizátorovi doručena soutěžní práce společně s příslušnou 

přihláškou k soutěži, účastník poskytuje organizátorovi neodvolatelný souhlas na použití jím 

zaslané práce následujícím způsobem: 

▪ umístění a prezentace projektů společně s názvem objektu a také s uvedením 

autora/autorů projektu na stránkách soutěže rockwool.cz/zmentevizinaprojekt 

▪ zaznamenávání a kopírování díla libovolným způsobem, například tiskařskou či 

reprografickou technikou, formou magnetického záznamu či digitální technikou,  

▪ veřejná prezentace prací v sídle organizátora 

▪ veřejná prezentace prací mimo sídlo organizátora, na místě a v čase jím stanoveném, 

jako součást výstavy po soutěži 
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▪ záznam prací do počítačové paměti, pro účely jejich pozdějšího využití organizátorem 

podle pravidel stanovených těmito pravidly 

▪ publikování prací na webových stránkách organizátora 

▪ publikování prací v časopisech / oborových publikacích (jejichž vydavatelé jsou 

mediálními partnery soutěže) 

▪ zpracování snímků včetně umisťování textu do nich, kompilace s jinými pracemi 

 

10.6 Laureát soutěže navíc poskytuje organizátorovi souhlas na využití jím zaslané soutěžní práce 

bez časového omezení rovněž následujícím způsobem 

▪ uvádění originálu a kopií, na kterých byla práce uložena, v libovolném množství do 

prodeje v podobě informačních nebo reklamních materiálů organizátora 

▪ prezentace prací jako ilustrací pro reklamní kampaně vedené organizátorem 

 

10.7 Účastník soutěže se zavazuje neposkytovat souhlas na využití jím zaslané soutěžní práce ve 

výše uvedeném rozsahu třetím osobám. 

 

Podmínkou pro účast v soutěži je: 

 

▪ souhlas s vedením novinářské dokumentace ze slavnosti předávání cen, fotografování a 

publikování fotografií laureátů soutěže a s poskytováním/publikováním portrétů laureátů 

soutěže organizátorem. 

▪ souhlas se zveřejněním osobních údajů laureátů soutěže (jména, příjmení) v souvislosti s 

vyhlášením výsledků soutěže. 

▪ Zasláním práce do soutěže účastník poskytuje souhlas s výše uvedeným. 

 

10.8 Účastník soutěže se zavazuje osvobodit organizátora od jakýchkoli nároků osob, které 

vystoupí proti němu z důvodu porušení jejich autorských práv či neoprávněného šíření portrétu. 

Pokud strany neuzavřou s výše uvedenou osobou třístrannou dohodu, na jejímž základě bude 

souhlasit s přenesením veškerých povinností, o kterých se hovoří výše, na účastníka soutěže, 

zavazuje se účastník soutěže uspokojit požadavky těchto osob, neprodleně poté, kdy organizátor 

takový požadavek obdrží. Pokud účastník soutěže uzná, že požadavky nejsou opodstatněné, 

zavazuje se vstoupit do sporu a osvobodit tak v tomto rozsahu organizátora od jakýchkoli 

dodatečných nákladů spojených s vedením takového sporu. 

 

11. Osobní údaje 

 

11.1 Správcem osobních údajů shromažďovaných od účastníků a vítězů je firma ROCKWOOL 

Polska Sp. z o.o., ser sídlem Cigacice, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, zapsaná do rejstříku 

podnikatelů Okresním soudem v Zielonej Górze, VIII. hospodářské oddělení Státního soudního 

rejstříku KRS 0000089825, základní jmění 93.360.220 zł, DIČ 927-000-52-36. 

 

11.2 Zpracování osobních údajů se bude provádět podle pravidel uvedených v 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 dále o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). 
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11.3 Správce osobních údajů určil pověřence ochrany údajů, dohlížejícího na správnost 

zpracování osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na e-mailové adrese: 

ldpo@rockwool.com  

 

11.4 Údaje účastníků soutěže a vítězů budou zpracovány za účelem organizace a realizace 

soutěže.  

 

11.5 Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v soutěži. 

 

11.6 Účastníci soutěže, kteří poskytují osobní údaje, mají právo na přístup ke svým údajům a 

podle právních předpisů mají nárok na: 

a) opravení údajů, 

b) smazání údajů, 

c) omezení zpracování údajů, 

d) vznést námitky, 

e) kdykoli zrušit svůj souhlas. Zrušení souhlasu nemá vliv na právo na zpracování, které bylo 

provedeno před zrušením tohoto souhlasu. 

 

11.7 Organizátor bude shromažďovat od účastníků tyto údaje: 

a) jméno a příjmení, 

b) e-mailová adresa, 

c) číslo kontaktního telefonu.   

  

11.8 Údaje účastníků soutěže nebudou poskytnuty žádným externím subjektům s výjimkou případů 

plynoucích ze zákona a případů uvedených dále. Příjemci osobních údajů budou subjekty 

poskytující služby spojené s organizováním soutěže, např. zasláním cen, zpráv e-mailem 

účastníkům soutěže, pracující na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů. 

 

11.9 Údaje účastníků soutěže budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci výše 

uvedených cílů. 

 

11.10 Organizátor používá technické a organizační prostředky, které mají za účel zabezpečení 

svěřených osobních údajů příslušné k druhu ohrožení a kategorii údajů spadajících pod ochranu. 

Organizátor zavedl odpovídající prostředky, aby zajistil stupeň bezpečnosti odpovídající riziku se 

zohledněním stavu technických znalostí, ceny zavedení a charakteru, rozsahu, účelu a kontextu 

zpracování a riziku porušení práv a svobody fyzických osob s různou pravděpodobností výskytu a 

závažností ohrožení. Organizátor zejména zohlední riziko spojené se zpracováním údajů, 

vyplývající z: 

a) náhodného nebo nezákonného zničení, 

b) ztráty, změny, neoprávněného prozrazení údajů, 

c) neoprávněného přístupu k zaslaným, uchovávaným nebo jiným způsobem zpracovávaným 

osobním údajům. 

 

mailto:ldpo@rockwool.com
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12. Reklamace 

  

12.1 Veškeré reklamace spojené se soutěží musí být ohlašovány písemně společně s 

odůvodněním na adresu organizátora s poznámkou „Reklamace týkající se soutěže“. 

Reklamace po ukončení soutěže mohou být ohlašované v omezeném termínu 14 dní po 

vyhlášení jejích výsledků na webových stránkách organizátora. 

 

12.2 Reklamace bude posouzena organizátorem v termínu 14 dní od data jejího přijetí 

organizátorem. O výsledku reklamace bude účastník informován poštou nebo elektronickou 

poštou. 

 

 

12.3 Rozhodnutí organizátora o reklamaci je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

13. Závěrečná upozornění 

 

13.1 Řád soutěže je k dispozici k nahlédnutí v sídle firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o. o. a na 

webových stránkách rockwool.cz/zmentevizinaprojekt. 

 

13.2 Tento řád je jediný dokument stanovující pravidla pro realizaci soutěže. 

 

13.3 Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny v řádu do dne ukončení zasílání 

soutěžních prací. 

 

13.4 Tento řád je veřejný a bude zveřejněn na stránkách soutěže 

rockwool.cz/zmentevizinaprojekt 

 

13.5 Účastí v soutěži účastník akceptuje ustanovení tohoto řádu a vyjadřuje neodvolatelný 

souhlas s použitím všech ustanovení tohoto řádu. 

 

13.6 Tato soutěž se řídí polským hmotným právem. 

 

13.7 V otázkách neupravených v tomto řádu platí ustanovení občanského zákoníku. 

 

13.8 Všechny záležitosti vyplývající ze vzájemných závazků spojených s touto soutěží bude 

rozhodovat obecný soud příslušný sídlu organizátora. 


