Pravidla soutěže „Best PaperMan Cover 2019
Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) upravují práva a povinnosti všech zúčastněných
subjektů v rámci soutěže „Best PaperMan Cover 2019“ o nejlepší návrh obálky firemního
časopisu pro zákazníky PaperMan jaro 2019 (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný
dokument.
1.

Pořadatel

1.1

Pořadatelem Soutěže je společnost ANTALIS s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103462, IČ: 15502775, se sídlem Office Park
Nové Butovice, Bucharova 1423/6,158 00 Praha 5 (dále jen „Pořadatel“).

2.

Doba konání Soutěže

2.1

Soutěž proběhne na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 5. 12.
2018 0:00 h do 31. 1. 2019 24:00 h (dále jen „Soutěžní období“). Po uzavření příjmu
přihlášek, tj. 31. 1. 2019, proběhne hodnocení odbornou porotou a také hlasování
veřejnosti
na
firemním
profilu
Pořadatele
v
sociální
síti
Facebook
www.facebook.com/CreativePowerByAntalis (blíže viz bod 7.4 Pravidel a firemní profil
Pořadatele na sociální síti Facebook). Do hlasování budou zařazeny nominované
návrhy, které Pořadatel zveřejní v galerii soutěže na webu www.lepapier.cz

2.2

Soutěž bude společně s Pravidly komunikována
(i) na webových stránkách www.lepapier.cz
(ii) na
firemním
profilu
Pořadatele
v
www.facebook.com/CreativePowerByAntalis,
(iii) na
firemním
profilu
Pořadatele
v
www.instagram.com/antalis_czsk

sociální

síti

Facebook

sociální

síti

Instagram

Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není sponzorována, podporována, či spravována
společností Facebook INC. Této společnosti proto nevznikají ze Soutěže jakékoli
závazky vůči účastníkům.
3.

Podmínky účasti v soutěži

3.1

Účastníkem Soutěže mohou být fyzické svéprávné osoby starší 15 let s doručovací
adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Fyzické osoby mladší 18
let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci Pořadatele, jejich nejbližší rodinní příslušníci
a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.

3.2
4.

Předmět soutěže

Předmětem Soutěže je návrh grafického ztvárnění obálky časopisu PaperMan, který
společnost Antalis vydává jednou až dvakrát ročně od roku 2011.
4.1

Grafický návrh musí splňovat následující parametry:
(i) libovolné téma
(ii) formát A3 rozlišení 300 dpi s využitím loga Pořadatele a názvu časopisu PaperMan
(Logo Pořadatele bude ke stažení na speciální stránce www.lepapier.cz spolu
s manuálem na správné použití loga.)

(iii) libovolné použití písma a obrázků za podmínky respektování práv třetích osob
(zejména, nikoliv však výlučně práv autorských)
(iv) využití kreativních papírů z nové kolekce Conqueror, Keaykolour nebo Curious
Metallics od výrobce Arjowiggins (barevná kolekce k nahlédnutí na stránce
www.lepapier.cz/soutez)
4.2

Soutěžní příspěvky, které nesplní výše uvedené parametry, a/nebo které porušují
jakékoliv právní předpisy, obecně přijímané etické principy nebo veřejný pořádek nebo
takové, které budou zobrazovat hrubý, neslušný nebo násilný obsah nebo budou
v rozporu s principy vyznávanými Pořadatelem, budou vyřazeny ze Soutěže, případně
do ní vůbec nebudou zařazeny. Rozhodnutí o vyřazení Soutěžního příspěvku ze
Soutěže je plně na uvážení Pořadatele.

4.3

Tým Pořadatele prověří soulad parametrů Soutěžního příspěvku s Pravidly. V případě,
že Soutěžní příspěvek nebude splňovat podmínky uvedené v Pravidlech, nebude do
Soutěže zařazen.

4.4. Po uzavření příjmu přihlášek vyberou zástupci Pořadatele spolu s odbornou porotou
k dalšímu postupu (nominaci) v Soutěži 10 až 15 soutěžních příspěvků, které budou
splňovat kritéria Soutěže a budou následně zveřejněny v galerii Soutěžních příspěvků
na www.lepapier.cz. Také z nich budou vybrány 3 vítězné Soutěžní příspěvky.
5. Přihláška
5.1

Pro přihlášení do Soutěže musí každý zájemce odeslat přihlášku spolu s grafickým
návrhem obálky (dále jen „Soutěžní příspěvek“) na emailovou adresu
marketing@antalis.cz. Maximální velikost emailové zprávy včetně příloh nesmí překročit
10MB. Účastník soutěže může přihlásit do Soutěže maximálně 3 grafické návrhy.
Všechny Soutěžní příspěvky mohou být zaslány jako příloha jednoho emailu, případně
může účastník zaslat Soutěžní příspěvky separátně jako přílohu v několika emailech.
Podmínkou je vždy nepřekročení maximální velikosti emailové zprávy. Pokud účastník
zašle své Soutěžní příspěvky v separátních emailech, je třeba, aby první email v pořadí,
kterým se do Soutěže přihlásil, obsahoval všechny náležitosti uvedené v odst. 5.2
Pravidel.

5.2

Přihláška musí obsahovat:
(i) jméno a příjmení, kontakt (email, telefon)
(ii) prohlášení Soutěžícího v tomto znění: „Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly
soutěže Best PaperMan Cover 2019 (dále jen „Soutěž“) a zavazuji se je dodržovat.
Taktéž jsem se seznámil s Podmínkami ochrany osobních údajů Soutěže zveřejněnými
na www.lepapier.cz v sekci Soutěž.“

6.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

6.1

V Soutěži budou oceněni celkem tři účastníci, jejichž Soutěžní příspěvky odborná porota
složená ze zástupců Pořadatele a uznávaných odborníků v oboru grafického designu
vyhodnotí jako nejvíce zdařilé.
Pětičlennou porotu tvoří:
- Michaela Holubec Birtusová, CZECHDESIGN
- Ivo Štuchal, SENSO
- Ondřej Kafka, Kafka Design
- Martin Kalda, Design portál
- Lucie Nečasová, ANTALIS

Při svém hodnocení bude odborná porota vycházet zejména z následujících kritérií:
úroveň grafického zpracování
svébytný a nápaditý grafický/výtvarný projev,
realizovatelnost, vyrobitelnost
7. ODMĚNY PRO VÍTĚZE
7.1

Účastník Soutěže, který se umístí na 1. místě získá:
(i)
finanční odměnu ve výši 20.000 Kč za vítězný návrh; v případě výherce ze
Slovenské republiky činí finanční odměna 800 EUR,
(ii)
licenční odměnu ve výši 10.000 Kč za vítězný návrh, v případě výherce ze
Slovenské republiky činí finanční odměna 400 EUR,
(iii)
PAPER BOOK 2018–2021 (luxusní vzorková kniha papírů kompletní kolekce
Arjowiggins),

7.2

Účastník Soutěže, který se umístí na 2. místě získá:
(i)
finanční odměnu ve výši 15.000,- Kč; v případě výherce ze Slovenské republiky
činí finanční odměna 600 EUR,

7.3

Účastník Soutěže, který se umístí na 3. místě získá:
(i)
finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč; v případě výherce ze Slovenské republiky
činí finanční odměna 400 EUR,

7.4

V Soutěži bude taktéž udělena jedna odměna pro výherce Soutěže, který bude vybrán
v hlasování veřejnosti na firemním profilu Pořadatele v sociální síti Facebook na
www.facebook.com/CreativePowerByAntalis. Do hlasování bude zařazeno 10 až 15
soutěžních příspěvků nominovaných porotou. Všechny nominované Soutěžní příspěvky
budou zveřejněné v galerii Soutěžních příspěvků na www.lepapier.cz.

7.5

Výherce, autor Soutěžního příspěvku, který vzejde z hlasování veřejnosti v sociální
síti Facebook s nejvyšším počtem hlasů (likeů), získá finanční odměnu 5.000,- Kč.
V případě výherce ze Slovenské republiky činí finanční odměna 200 EUR.

7.6

Vítězné Soutěžní příspěvky budou vybrány nejpozději do 25. 2. 2019. Veřejné vyhlášení
výsledků Soutěže proběhne dne 1. 3. 2019 na firemním profilu Pořadatele
www.facebook.com/CreativePowerByAntalis a na webové stránce www.lepapier.cz
v sekci Soutěž.

7.7

Věcné výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je
stanovená Pořadatelem.

8.

Předání výher

8.1

Výherci budou kontaktováni Pořadatelem za účelem oznámení výhry a potvrzení
doručovací adresy a pro případy získání finanční odměny i čísla bankovního účtu, a to
na emailovou adresu, ze které do Soutěže odeslali přihlášku se Soutěžním příspěvkem.

8.2

Soutěžící odesláním přihlášky souhlasí s komunikací pomocí emailu.

8.3

Podmínkou předání výhry výherci, který se umístí na 1. místě, je uzavření výhradní
licenční smlouvy dle odst. 9.2 těchto Pravidel.

8.4

Věcné výhry budou výhercům doručovány doporučenými zásilkami prostřednictvím
České pošty, s.p. na doručovací adresy, které výherci sdělí Pořadateli v odpovědi na
emailovou zprávu o oznámení výhry. Tyto výhry budou výhercům odeslány nejpozději
do 7 dnů poté, co výherce sdělí Pořadateli svou doručovací adresu.

8.5

Finanční odměny budou zaslány výhercům na bankovní účet, jehož číslo výherci sdělí
Pořadateli v odpovědi na emailovou zprávu o oznámení výhry. Finanční odměny budou
výhercům poukázány na bankovní účet nejpozději do 15. 3. 2019.

8.6

V případě, že výherce nezareaguje na oznámení o výhře a sdělení doručovací adresy,
případně čísla bankovního účtu nejpozději do 7 dnů od odeslání emailové zprávy o
výhře, ztrácí výherce nárok na výhru.

8.7

Přehled všech výherních Soutěžních příspěvků bude zveřejněn na www.lepapier.cz
v sekci Soutěž.

8.8

Výhry, které nebudou doručeny na adresu výherců nebo převzaty z důvodů ležících na
straně výherců, zůstávají majetkem Pořadatele. Pořadatel nenese odpovědnost za
případnou změnu místa bydliště nebo jiných osobních údajů poskytnutých výhercem,
které mu znemožní výherce kontaktovat a zaslat mu cenu. Pořadatel nenese
odpovědnost za případy, kdy si výherce cenu nepřevezme nebo nemůže převzít.
V takových případech výherce ztrácí na cenu nárok. Pořadatel nenese odpovědnost za
případné technické problémy při přesunu informací elektronickými prostředky.

8.9

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu
s příslušnými právními předpisy. Výherce je povinen vypořádat své daňové povinnosti,
pokud mu v souvislosti s obdržením výhry vzniknou.

9.

Licence

9.1.

Soutěžící odesláním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže,
souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je oprávněn odeslat pouze takový
soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti
kolektivu autorů. Soutěžící garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu nezasáhl do
jakýchkoli práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem
autorským ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Odesláním soutěžního návrhu soutěžící prohlašuje, že je oprávněn vykonávat
veškerá práva související se zhotovením a užitím díla. Výjimkou je případ použití cizího
písma v autorově návrhu, které je dovoleno za podmínky uvedení autora písma a
informace o licenčních podmínkách jeho případného využití. V případě nepravdivosti
tohoto prohlášení odpovídá soutěžící za veškerou újmu, která by tím Vyhlašovateli
vznikla.
Pořadatel se zavazuje, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části.
Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora
mohou být Vyhlašovatelem a/nebo Organizátorem zveřejněny a dále užity k účelům
výstavním, zpravodajským, archivním, propagačním a marketingovým, a to
odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění
se uděluje jako opravňující, bezúplatné, bez územního omezení, a bez časového,
technologického a množstevního omezení, není-li mezi soutěžícím a Vyhlašovatelem
sjednáno jinak. Soutěžní práce může být Vyhlašovatelem a nebo Organizátorem dále
poskytnuta a ke stejným účelům užita třetími osobami.

9.2

Stane-li se soutěžící výhercem, který se umístí na 1. místě v Soutěži, je povinen
s Pořadatelem uzavřít licenční smlouvu, kterou za částku 10.000,- Kč (400 EUR v
případě výherce ze Slovenské republiky viz bod 7.1.) udělí Pořadateli výhradní licenci
k užití svého vítězného Soutěžního příspěvku (díla) dalšími způsoby užití v souladu
s účely, pro které byl vytvořen, tj. k rozmnožování a rozšiřování jeho rozmnoženin na
tiskových materiálech a v dalších komunikačních médiích v České a Slovenské republice
bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, k reklamním a jiným
obdobným účelům, vše bez časového a množstevního omezení. Úprava soutěžního
příspěvku do podoby použitelné v sériové výrobě bude probíhat ve spolupráci mezi
výhercem a Pořadatelem a bude hrazena hodinovou sazbou 1.000,-Kč/hod, přičemž
počet víceprací nepřesáhne 10 hodin.

9.3.

Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít.

10.

Ostatní ustanovení a podmínky

10.1

Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

10.2

Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu platnosti Soutěže uveřejněna na stránkách
www.lepapier.cz. Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem
České republiky.

10.3

Účastníci svou účastí v Soutěži potvrzují souhlas s Pravidly Soutěže.

V Praze dne 3. 12. 2018

