JUDr. Pavlína Megová, MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura - vyhlašuje veřejnou
neanonymní soutěž na vytvoření návrh etikety pro vítězné Cuvée 2. ročníku Mistrovství
České republiky v blendování vína.
Vyhlašovatel:
JUDr. Pavlína Megová
MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura
Jakubská 121/1
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: info@mkm.cz
tel.: 702 178 192
V zastoupení:
JUDr. Pavlína Megová
1. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je návrh etikety pro vítězné Cuvée 2. ročníku Mistrovství České republiky
v blendování vína. Soutěžní návrh musí obsahovat:
•

Samostatnou etiketu Cuvée z typických moravských bílých odrůd

Soutěžící ve svém návrhu zpracovává etiketu a vizualizaci přímo na láhvi. Dále je součástí
název soutěžního návrhu, krátký popis (2 odstavce), který zahrnuje také popis použitých
písem.
Oceněn může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky a technologicky možná a
vhodná pro sériovou výrobu. Povinné informace a elementy na etiketě budou doladěny ve
spolupráci se specialisty.
Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní a jednokolová. Je určena pro širokou odbornou
i laickou veřejnost, tedy pro fyzické i právnické osoby (dále jen "soutěžící"), které řádně
vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci
vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.
2. Podmínky soutěže
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou
a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději do 25. 3. 2019 do 17:00 hodin. Přihláška musí
obsahovat jméno autora (autorského týmu), korespondenční adresu (vč. e-mailu). Přihláška
spolu se soutěžním návrhem musí být do 25. 3. 2019 do 17:00 hodin doručena na adresu
vyhlašovatele: JUDr. Pavlína Megová, MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura,

Jakubská 121/1, 602 00 Brno, Česká republika. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá
soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným
přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se považuje její fyzické převzetí
oprávněnou osobou.
Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce nebo
obalu označené "Veřejná soutěž, návrh etikety na Cuvée". Soutěžní návrh bude zpracován
v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou
vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže a s
bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím
udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně
autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části.
3. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů
Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 soutěžní návrh, lze přihlásit více
návrhů od jednoho účastníka. Každý soutěžní návrh musí být předložen v podobě fyzické a
současně v elektronické podobě.
4. Hodnotící komise
Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnoticí komise složena z vítězného týmu 2. ročníku
Mistrovství České republiky. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
5. Kritéria hodnocení
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:
•
•
•
•

splnění požadavků dle zadání;
originalita, celková výtvarná úroveň řešení;
původnost soutěžní práce;
jednoduchost a srozumitelnost.

6. Vyhodnocení soutěže
Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční dne 28. 3. 2019. Ze soutěžních návrhů splňujících
stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnoticí komise jeden vítězný návrh.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou.
Výsledky oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 8. 4. 2019. Současně
vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách www.mkm.cz.
Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu
přezkumu.
7. Náklady soutěžících na účast a ceny
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.
Odměny oceněným návrhům jsou následující:

1. místo 5 000 Kč / vítěz soutěže
Dále je součástí odměny mediální propagace vítězného návrhu
a jeho autora.

Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem
bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a
neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky. Vyhlašovatel soutěže zároveň s vítězem
soutěže uzavře v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
8. Navrácení soutěžních návrhů
Po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat
vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se v
takovém případě zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li
však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do 30. 4. 2019, není vyhlašovatel povinen mu po
uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit.
9. Odvolání veřejné soutěže
Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné
soutěži pokračoval.
10. Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími
Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního právního předpisu. Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky
podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních
podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu
stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele.
Tento dotaz musí být vyhlašovateli doručen nejpozději do 21. 2. 2019 na adresu
vyhlašovatele. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz písemně nejpozději do 5 dní od doručení
dotazu a všechny položené dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových
stránkách www.mkm.cz. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen
odpovědět.

