
Podmínky soutěže „KONSTRUKČNÍ 3D MODELOVÁNÍ“ na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava 

I. Vyhlášení 

Vyhlašovatelem soutěže „KONSTRUKČNÍ 3D MODELOVÁNÍ“ na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava (dále jen „VŠB“) je Katedra materiálů a technologií pro automobilový průmysl, dále 

jen vyhlašovatel. 

II. Etapy soutěže 

a) Registrace probíhá od 11.3. do 25.3.2021 do 10:00 na (studentcar.cz/soutez2021). 

b) První etapa – zadání pro první kolo bude rozesláno 25. 3. 2021, odevzdání vypracovaného zadání 29. 

3., vyhodnocení 30. 3. – 31. 3. 2021. 

c) Druhá etapa – proběhne online 1.4. 2021 v 8:00 (zadání práce) – 12:00 (odevzdání práce) 

(studentcar.cz/soutez2021). 

III. Podmínky účasti v první etapě soutěže 

a) Podmínkou účasti v první etapě je, aby se student střední školy (dále jen „student“) registroval 

do soutěže dle bodu II. Na registrační emailovou adresu bude zasláno zadání. 

b) Studenti registraci do soutěže provedou na studencar.cz/soutez2021. 

c) Součástí registrace je potvrzení souhlasu s těmito podmínkami soutěže. 

d) Za účelem objektivního hodnocení soutěže jmenuje vyhlašovatel odbornou komisi. 

e) Kritériem hodnocení je nejlépe splněné zadání odevzdané elektronicky podle podmínek zaslaných v 

zadání v termínu dle bodu II. 

f) Vyhlašovatel soutěže vybere na základě hodnocení komise až 12 účastníků druhé etapy soutěže, 

kterým bude zaslána informace na registrační adresu. 

IV. Hodnocení druhé etapy soutěže 

a) Ve druhé etapě bude hodnocen pouze vybraný účastník z první etapy, který odevzdá zadání 

v termínu dle bodu II.  

b) Za účelem objektivního hodnocení provedení zadání jmenuje vyhlašovatel odbornou komisi 

složenou ze zástupců VŠB. 

c) Kritériem hodnocení je především kvalita zpracování konstrukčního zadání.  

d) tři nejlepší účastnící soutěže obdrží věcné ceny: 

1. cena 3D tiskárna od společnosti Prusa. 

2. cena iPad 10,2“. 

3. cena 3D tiskárna ENDER 3. 

V. Náklady účasti v soutěži 

Náklady na účast v soutěži si nese účastník sám. 



VI. Ochrana know-how, mlčenlivost, osobní údaje a publicita 

a) Veškeré skutečnosti a informace obsažené v materiálech předložených v rámci soutěže účastníkem, 

zůstávají ve vlastnictví účastníka. 

b) VŠB se zavazuje o skutečnostech a informacích podle ustanovení pod písmenem a) zachovávat 

mlčenlivost a využít je výhradně pro účely soutěže a informování o jejím průběhu. 

c) VŠB se zavazuje získané osobní údaje využít jen v rámci soutěže, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů v platném znění, 

VII. Doplnění a změny v pravidlech soutěže 

V případě, že v době od vyhlášení soutěže do konání soutěže bude zjištěna jakákoli nejasnost 

ve výkladu pravidel, zajistí vyhlašovatel doplnění pravidel a zveřejnění dodatku pravidel na webu 

soutěže. Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez 

předchozího upozornění. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, 

obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné 

právně vymáhat. O případných změnách bude vyhlašovatel informovat na webových stránkách 

soutěže.  

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Účasti v soutěži každý soutěžící: 

a) dává VŠB-TUO, IČ: 619 89 100, souhlas s použitím své adresy a emailu pro účely zasílání informací 

o průběhu této soutěže a informací o dalších akcích VŠB-TUO a předání případných výher; tento 

souhlas se uděluje na dobu 3 let. 

b) dává VŠB-TUO v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, studovaná škola a obor, 

které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem předání výhry v soutěži, 

a to na dobu 3 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, jméno školy 

a studovaného oboru ve sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách 

vyhlašovatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení 

výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  

c) dává VŠB-TUO v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas 

s vytvořením fotografií a audio/video záznamu z akce a zachycení svojí osoby a soutěžního modelu a 

jejich zpracováním a užitím zejména pro vlastní potřebu pro účely prezentace a propagace VŠB-TUO 

i pro účely redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku a dalších médiích). 

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že fotografie a audio/video materiály mohou být 

změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Mohou také 

být doplněny komentářem či jiným doprovodným textem. 

Osoba, která údaje poskytla: 

a) je oprávněna výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně 

na emailu: studentcar@studentcar.cz 

b) má právo přístupu k osobním údajům, které poskytla; 

c) má právo požadovat aktualizaci, opravu, doplnění a likvidaci poskytnutých osobních údajů. 


