
   

 

 

 
Adolf Loos / Pioneer of Modern Living   

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 3D POHLEDNICI S PORIGAMI 
PRAVIDLA SOUTĚŽE   

   
Soutěž spolupořádají Česká centra (ČC) ve spolupráci s Českou centrálou cestovního 
ruchu CzechTourism (CzechTourism) prostřednictvím e-mailu:  loos@czech.cz a facebookých stránek 
Adolf Loos / Pioneer of Modern Living a Visit Czech Republic.   
  
Co je předmětem soutěže: originální tvorba 3D pohlednice dle návrhu Porigami  Terezy Hradílkové.    
  
Pro koho je soutěž určena: pro všechny věkové kategorie a příznivce architektury A. Loose kdekoliv na 
světě.    
  
Jak se do soutěže přihlásit: fotografie návrhů 3D pohlednic posílejte na emailovou adresu loos@czech.cz. 
Uzávěrka soutěže je 7. 10. 2020 ve 24:00 SELČ.    
  
Hodnocení soutěžních návrhů: výběr soutěžních návrhů bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole 
vybere pět (5) nejlepších návrhů 3D pohlednic porota složená ze zástupců Českých center a 
autorky porigami paní Terezy Hradílkové. Ve druhém kole z těchto pěti (5) návrhů vyberou 
fanoušci facebookové stránky Adolf Loos / Pioneer of Modern Living vítěze prostřednictvím interakcí 
„like“: vítězem bude fotografie 3D pohlednice s nejvyšším počtem „like“. Obdobně bude uděleno i 2. a 
3. místo. Oceněny budou tyto tři (3) vítězné návrhy z druhého kola hodnocení.   
 Soutěž proběhne prostřednictvím e-mailu: loos@czech.cz (zasílání soutěžních návrhů) 
a facebookových stránek Adolf Loos / Pioneer of Modern Living, kde bude probíhat druhé kolo hodnocení 
a zveřejní se tři (3) vítězové soutěže.   
  
Jako odměnu si vítězové budou moct vybrat jeden z následujících předmětů:    

1. místo:  
•Pavel Janák, Váza, fi. Modernista, 1911   
•Libuše Niklová, Slon, fi. Fatra, 1971-1972   
2. místo:  
• Jiří Pelcl, Set na tvrdý alkohol, Vicenza, fi. Crystalex, 2005   
•Plyšák Zajíc, Zdeněk Miler, fi. Moravská ústředna Brno   
3. místo:  
•Rony Plesl, Pivní půllitr, fi. Pilsner Urquell, 2013   
• Igráčky, Marie Pavlíčková Krejchová a Jiří Kalina, fi. EFKO, 1976   

   
Harmonogram soutěže:   

 Zahájení soutěže: 7. 9. 2020    

 Přihlašování soutěžních návrhů: 8. 9. –7. 10. 2020   
 Uzávěrka soutěže: 7. 10. 2020 ve 24:00 hodin   
 1. kolo kodnocení soutěžních návrhů (porota ČC): 8. 10. 2020   
 Uveřejnění pěti (5) návrhů jako výsledku 1. kola hodnocení na FB: 9. 10. 2020    

 2. Kolo hodnocení soutěžních návrhů (facebookové hlasování fanoušků): 9. 10. –17. 10.      
              2020   
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 Slavnostní vyhlášení tří (3) vítězů soutěže: 19. 10. 2020 v 
11:00 (na facebookových stránkách Adolf Loos / Pioneer of Modern Living)   

  
Úplná pravidla soutěže:   

1. Hlavním organizátorem soutěže jsou Česká centra, se sídlem na Václavském náměstí 816/49, 
110 00 Praha 1 (dále „organizátor“); spoluorganizátorem je agentura Czech Tourism, se sídlem 
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2.   

2. Soutěž probíhá od 7. 9. 2020 do 19. 10. 2020 za přispění externích poskytovatelů věcných 
cen pro vítěze. Uzávěrka soutěže je dne 7. 10. 2020 ve 24:00.     

3. Soutěžící si mohou vybrat ze dvou navržených předloh pohlednic -
 Müllerova vila nebo Winternitzova villa, stejně tak mohou poslat oba návrhy Jeden soutěžící tedy může 
poslat až 2 návrhy 3D fotografií. Celkově může poslat soutěžící nanejvýš 3 fotografie jednoho soutěžního 
návrhu.   

4. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří v době konání soutěže zašlou fotografii návrhu 3D 
pohlednice navržené Porigami  (ve formátu jpg, png apod.) na emailovou adresu loos@czech.cz.   

5. Osoby do věku 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze prostřednictvím zákonného 
zástupce.   

6. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce je povinen do emailu k zaslané fotografii návrhu 3 D 
pohlednice zaslat následující kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, pro případ 
vítězství i poštovní adresu pro zaslání výhry. Soutěžící uvedením těchto údajů souhlasí s jejich 
zpracováním pro účely soutěže a uzavření licenční smlouvy.    

7. Porota Českých center bude vybírat v 1. kole hodnocení celkem pět (5) nejlepších fotografií 
návrhů 3 D pohlednic na základě těchto kritérií: umělecký projev, zpracování tématu a celkový dojem 
z díla. Těchto pět fotografií postoupí do 2. kola. Vítězové 2. Kola vzejdou z veřejného hlasování 
formou interakcí „like“ na facebookových stránkách Adolf Loos/Pioneer of Modern Living. Výherci na 
prvních třech místech získají ceny zaslané Českými centry dle výběru z nabízených možností. Vítězná díla 
budou vyhlášena na facebookových stránkách projektu Adolf Loos / Pioneer of Modern Living a na 
facebookových stránkách Českých center a CzechTourism.   

8. Odesláním soutěžního návrhu účastník soutěže uzavírá licenční 
smlouvu, na základě které uděluje jako autor díla Českým 
centrům a agentuře CzechTourism výhradní oprávnění dílo užít všemi způsoby bez časového, 
množstevního nebo územního omezení. Česká centra 
a CzechTourism  mají  právo zejména na rozmnožování, kopírování a rozšiřování díla. Autor fotografie 
uděluje pořadatelům souhlas s publikací tohoto obsahu na Facebooku. Česká centra 
a CzechTourism mají právo na sdělování informací veřejnosti prostřednictvím webových a 
facebookových stránek Českých center a jejich zahraničních poboček, facebookové stránky Adolf Loos / 
Pioneer of Modern Living, a facebookové stránky Visit Czech Republic. Tato výhradní licence se uděluje 
bezúplatně. Účastník soutěže nese plnou odpovědnost za udělení souhlasu třetích osob s užitím díla ve 
výše uvedeném rozsahu, pokud by účastník soutěže použil v soutěžním návrhu autorské dílo těchto 
třetích osob.     

9. Česká centra si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 
úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady za účast; jsou však povinna vrátit soutěžní 
návrhy účastníkům soutěže a nejsou oprávněna je v takovém případě užívat v rozsahu dle bodu 8 těchto 
pravidel. Česká centra si vyhrazují právo odmítnout všechny přihlášené soutěžní návrhy.    

10. Odesláním soutěžního díla do soutěže účastník soutěže potvrzuje jako autor svůj souhlas s 
podmínkami soutěže a zavazuje se tyto podmínky bez výhrad dodržovat.   

11. Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů spojených s účastí v soutěži.   
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