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Nadace  dřevo  pro  život  vyhlašuje  speciální  soutěž  k  15.  výročí  Nadace            
dřevo  pro  život  a  10.  výročí  soutěžní  ankety  Dřevěná  stavba  roku.            
Nominace  soutěžních  děl  probíhá  od  10.  listopadu  2019  do  31.  prosince            
2019.  
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1. CO  JE  SOUTĚŽ  DŘEVĚNÝCH     

ZAJÍMAVOSTÍ  

Jedná   se   o   veřejnou   neanonymní   soutěžní   anketu.   Anketa   je   svobodnou   
a  dobrovolnou  prezentací  všech  přihlášených  soutěžících,  kteří  chtějí  své          
předměty   ukázat   široké   odborné   i   laické   veřejnosti.   

Cílem  projektu  je  podpořit  dřevo  jako  variabilní,  krásný  a  obnovitelný  materiál            
a  vysvětlit  široké  odborné  i  laické  veřejnosti,  že  využíváním  dřeva  chráníme            
životní   prostředí.   

 

2. SOUTĚŽNÍ   DÍLA   
 

2.1. JAKÁ   DÍLA   JE   MOŽNÉ   PŘIHLÁSIT   DO   SOUTĚŽE  

Lze  přihlásit  dřevěné  předměty,  výrobky  a  produkty,  které  nesplňují  podmínky           
k  přihlášení  do  standardních  kategorií  soutěžní  ankety  Dřevěná  stavba  roku.           
Zajímavosti  ze  dřeva  jsou  definovány  jako  dřevěné  výrobky,  u  kterých  je            
nevšední  jejich  příběh,  zajímavý  design,  konstrukční  řešení,  originalita  nebo          
cesta,  jakou  se  předmět  dostal  do  života  soutěžícího  (např.  dřevěné  sochy,            
lodě,   výrobky   ze   dřeva   od   hokejky   přes   stavebnici   po   žebřík).   

2.2. DALŠÍ   PODMÍNKY  

VELIKOST     –    Soutěžní   díla   nejsou   limitována   velikostí.  

STÁŘÍ     –    Stáří   děl   není   limitováno.   

LEGISLATIVA –  Soutěžních  díla  musí  splňovat  požadavky  platných  norem  a           
legislativy   země,   ve   které   jsou   umístěna   nebo   využívána.   

PREFEROVANÝ  TYP  DŘEVA –  Výhodou  pro  nominaci  dřevěné  zajímavosti          
do   soutěže   bude   použití   evropských   dřevin.   
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Za   dodržení   všech   výše   uvedených   podmínek   zodpovídá   soutěžící.   

 

3. JAK   NOMINOVAT   SOUTĚŽNÍ   DÍLO  
3.1. NOMINACE  

Nominace  děl  probíhá  přes  on-line  registrační  formulář,  který  je  zveřejněn  na            
webové   stránce:   
http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/nove-dilo .   

Soutěžící  se  zde  musí  zaregistrovat  svým  jménem  a  e-mailem.  Po  přihlášení            
do  registračního  systému  musí  vyplnit  registrační  formulář  a  nahrát          
požadovanou  dokumentaci  soutěžního  díla.  Formulář  je  možné  uložit  a  vrátit           
se  k  němu  později,  není  tedy  nutné  vyplnit  všechny  požadované  údaje            
najednou.  Registraci  nelze  uložit  bez  vyplnění  povinných  kontaktních  údajů  na           
soutěžícího.   

Soutěžní  dílo  je  registrací  přes  přihlašovací  formulář  nominováno  na  účast  v            
soutěži  Zajímavosti  ze  dřeva.  Nadace  dřevo  pro  život  z  těchto  nominací            
vybere  max.  20  soutěžních  děl,  která  budou  následně  zveřejněna  a  zařazena            
do  hlasování  veřejnosti  v  únoru  a  březnu  2020.  O  zařazení  mezi  soutěžní  díla              
budou   soutěžící   informováni   e-mailem.  

3.2. DOKUMENTACE   SOUTĚŽNÍHO   DÍLA  

Povinná   dokumentace   k   dílu:   

Kontaktní  údaje  soutěžícího,  max.  3  fotografie  soutěžního  díla,  popis  a  příběh            
soutěžního   díla.   

3.3. REGISTRAČNÍ   POPLATKY  

Přihlášení   díla   do   soutěže   ZAJÍMAVOSTI   ZE   DŘEVA   je   zdarma.   

3.4. POČET   NOMINOVANÝCH   DĚL   OD   JEDNOHO   SOUTĚŽÍCÍHO  

Počet   děl   není   omezen.   
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3.5. VYŘAZENÍ   SOUTĚŽNÍHO   DÍLA   

Pokud  vyhlašovatel  zjistí,  že  soutěžící  v  některém  bodu  nesplnil  Soutěžní           
podmínky,  vyhrazuje  si  právo  na  vyřazení  jeho  soutěžního  díla  z  daného            
ročníku   a   na   finanční   náhradu   za   vzniklé   škody.  

  

4. KDO   MŮŽE   SOUTĚŽNÍ   DÍLO   NOMINOVAT  

Soutěžní   dílo   může   nominovat   pouze    soutěžící .  

Soutěžící  je  ten,  kdo  nominuje  soutěžní  dílo  a  odsouhlasí  soutěžní  podmínky.            
Soutěžící  je  zodpovědný  za  vhodné  a  včasné  informování  celé  realizační           
skupiny   (viz   níže)   o   přihlášení   soutěžního   díla.   

Soutěžícím  může  být  pouze  jedna  fyzická  či  právnická  osoba,  která  má  k             
dřevěné  zajímavosti  definovaný  vztah  (např.  majitel,  zřizovatel,  provozovatel,         
investor,   prováděcí   firma,   autor   návrhu,   výrobce,   prodejce   atd.).  

Dílo  soutěžící  nominuje  vyplněním  on-line  registračního  formuláře  (viz  bod  3.           
Jak  nominovat  soutěžní  dílo),  ve  kterém  elektronicky  dodá  vyhlašovateli          
veškerou  potřebnou  dokumentaci  k  dílu.  V  případě  výhry  přebírá  soutěžící           
ocenění   pro   dané   soutěžní   dílo.  

Soutěžící  registrací  do  soutěže  výslovně  souhlasí  se  Soutěžními  podmínkami          
a  Prohlášením  soutěžícího  (viz  Přílohy  v  bodě  9.)  a  zodpovídá  za  jejich             
dodržení.  

5. KDO   VYBÍRÁ   VÍTĚZE  

O  vítězích  soutěže  rozhoduje  široká hlasující  veřejnost v  termínu 24.  2. –             
11.  3.  2020 .  Hlasování  probíhá  zároveň  s  hlasováním  v  anketě  Dřevěná            
stavba   roku   2020   a   řídí   se   jejími   pravidly   pro    hlasování .  

 

6. OCENĚNÍ   UDĚLENÁ   VÍTĚZI  
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6.1. OCENĚNÍ  PRO  VÍTĚZE  VEŘEJNÉHO     
HLASOVÁNÍ   

 
-   titul   Zajímavost   ze   dřeva   roku   2020   

-   dřevěné   hodiny  

-   originální   dřevěný   diplom  

-   označení   vítězného   díla   razítkem    „ Vítěz   veřejného   hlasování”   v   internetové  
Galerii    ankety   Dřevěná   stavba   roku   2020   

-   prezentace   vítězného   díla   a   soutěžícího   v   článku   publikovaném   na  
webových   stránkách    Dřevěné   stavby   roku  

-   představení   vítězné   stavby   na   facebookové   stránce  
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku  

  

7. ROZSAH  PREZENTACE  SOUTĚŽNÍCH  DĚL     
VYBRANÝCH   DO   SOUTĚŽE  

 
Veškeré  soutěžícím  dodané  grafické  materiály  mohou  podléhat  grafické         
úpravě   vyhlašovatele.  
  

7.1. PREZENTACE   NA   WEBU  

Každé  soutěžní  dílo  vybrané  do  soutěže  bude  prezentováno  na  webové           
stránce  ankety  Dřevěná  stavba  roku  v  internetové Galerii  soutěžních  děl           
ročníku  2020  ( http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie ).    
U  soutěžního  díla  je  vždy  uveden  jeho  název,  stručný  popis,  informace  o             
soutěžícím  a  barevné  fotografie.  Tato  přehledná  veřejná  galerie  dřevěných          
staveb  zůstává  trvale  přístupná  široké  veřejnosti  i  v  dalších  letech  v  rámci             
„ Galerie   minulých   ročníků “ .  
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7.2. PREZENTACE   NA   FACEBOOKU  
 
Soutěžní  díla  vybraná  do  soutěže  budou  prezentována  v  průběhu  roku  2020            
na   facebookových   stránkách   Nadace   dřevo   pro   život.  

  
 

8. KONTAKTY  

S   vašimi   dotazy   vám   pomůže:   Mgr.   Lenka   Poláková  
l.polakova@drevoprozivot.cz   

 

Vyhlašovatel   soutěžní   ankety:    Nadace   dřevo   pro   život,  
U   Uranie   18,   Praha   7    –    Holešovice,   170   00  
nadace@drevoprozivot.cz  
www.drevoprozivot.cz  
www.facebook.com/DrevoProZivot  

 

Více   informací   o   anketě   Dřevěná   stavba   roku:  

Oficiální   stránka:  
http://www.drevoprozivot.cz/projekty/drevena-stavba-roku .  

Rychlý   odkaz,   který   Vás   přesměruje   na   oficiální   stránky:  
www.DrevenaStavbaRoku. cz .  

Facebooková   stránka:    www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku .  
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9. PŘÍLOHY  

9.1. PROHLÁŠENÍ   SOUTĚŽÍCÍHO  

Soutěžící  svým  přihlášením  do  soutěže  ZAJÍMAVOSTI  ZE  DŘEVA  čestně          
prohlašuje,  že  soutěžní  dílo,  které  nominuje,  je  v  souladu  se  Soutěžními            
podmínkami   soutěže   a   zodpovídá   za   jejich   dodržení.   

Soutěžící  čestně  prohlašuje,  že  nominace  soutěžního  díla  byla  uskutečněno          
se  souhlasem  majitele  díla.  Soutěžící  čestně  prohlašuje,  že  je  oprávněn  udělit            
vyhlašovateli  souhlas  k  užití  majetkových  autorských  práv  vztažených  k          
přihlášenému  soutěžnímu  dílu  a  je  oprávněn  udělit  souhlas  se  zpracováním           
přihlášených  podkladů  pro  účely  propagace  a  medializace  této  soutěže.          
Soutěžící  čestně  prohlašuje,  že  přihlášením  soutěžního  díla  do  soutěže          
neporušuje  autorská  a  jiná  práva  třetích  osob.  Soutěžící  si  je  vědom  toho,  že              
nominovaná  díla  jsou  určena  k  publikování  na  internetu,  kde  budou  volně            
dostupná  k  nahlédnutí,  a  mohou  tak  inspirovat  laickou  i  odbornou  veřejnost.            
Soutěžící  prohlašuje  a  zavazuje  se  k  tomu,  že  se  v  případě  získání  ocenění              
dostaví  v  daném  termínu  a  čase  na  slavnostní  vyhlášení  vítězů  a  získané             
ceny  převezme.  V  případě,  že  se  nemůže  osobně  dostavit  sám  soutěžící,            
pověří  převzetím  cen  jinou  osobu.  Vyhlašovateli  zašle  o  tomto  pověření           
zprávu   a   kontaktní   údaje   dané   osoby.  

 

9.2. INFORMACE   O   ZPRACOVÁNÍ   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   
PRO   SOUTĚŽÍCÍ   SOUTĚŽE   ZAJÍMAVOSTI   ZE   DŘEVA  

Nadace  dřevo  pro  život,  IČ  273  63  589,  se  sídlem  U  Uranie  954/18,  Praha  7  –                 
Holešovice,  PSČ  170  00,  zapsaná  v  nadačním  rejstříku  vedeném  Městským           
soudem  v  Praze,  oddíl  N,  vložka  č.  564  (dále  jen  „Nadace“),  ve  smyslu              
příslušných   právních   předpisů   zpracovává   tyto   Vaše   osobní   údaje:  

- jméno   a   příjmení,  
- e-mail,  
- telefon,  
- informace,  které  zadáte  do  registračního  formuláře  nebo  nám  píšete  v           

e-mailech.   
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Výše  uvedené  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  za  účelem  vedení          
evidence  účastníků  soutěže  ZAJÍMAVOSTI  ZE  DŘEVA  a  zajištění         
možnosti  jejich  kontaktování  a  informování  je  o  soutěži.  Poskytnutí  Vašich           
osobních  údajů  je  nutným  požadavkem  pro  to,  abyste  se  jako  fyzická            
(podnikající)  osoba  nebo  jako  zástupce  právnické  osoby  mohli  zapojit  do           
soutěže  ZAJÍMAVOSTI  ZE  DŘEVA  a  bez  poskytnutí  Vašich  osobních  údajů           
není   možné   se   do   soutěže   zapojit.  

Tyto   údaje   budou   zpracovány   po   dobu   trvání   stejného   účelu   Nadace.  

Zpracování  osobních  údajů  je  prováděno  Nadací,  osobní  údaje  však  pro           
Nadaci  mohou  zpracovávat  i  případní  další  poskytovatelé  zpracovatelských         
softwarů,  služeb  a  aplikací.  V  současné  době  Nadace  využívá  tyto           
zpracovatele:  Active  24,  Asana,  Elastic  e-mail,  Facebook,  Google,  Hotjar  a           
Mailchimp.  

Nadace  nemá  v  úmyslu  předat  osobní  údaje  do  třetí  země  (do  země  mimo              
EU)   nebo   mezinárodní   organizaci.  

Máte   právo:  

- požadovat   po   Nadaci   informaci,   jaké   Vaše   osobní   údaje   zpracovává,  
- požadovat   po   Nadaci   vysvětlení   ohledně   zpracování   osobních   údajů,  
- vyžádat  si  u  Nadace  přístup  k  těmto  údajům  a  tyto  nechat  aktualizovat             

nebo   opravit,  
- požadovat  po  Nadaci  výmaz  těchto  osobních  údajů,  pokud  to  zákon           

umožňuje,  v  případě  pochybností  o  dodržování  povinností  souvisejících         
se  zpracováním  osobních  údajů  obrátit  se  na  Nadaci  nebo  na  Úřad  pro             
ochranu   osobních   údajů.  

Vaše  dotazy  ohledně  zpracování  osobních  údajů  posílejte  e-mailem  na          
info@drevoprozivot.cz     nebo   poštou   na   kontaktní   adresu   Nadace.  
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