PODMÍNKY ÚČASTI

Veřejné neanonymní mapování novodobé
architektury a stavebnictví

Pořadatelem a autorem soutěžní přehlídky je společnost BRU & KILS s.r.o.,
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 060 78 168, DIČ: CZ06078168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 275713
(dále jen „Pořadatel”).
Přihlášení je otevřené stavbám, které byly postaveny, dostaveny či rekonstruovány
od vzniku novodobé České republiky v roce 1993 do současnosti. Hlásit se mohou
všechny typy staveb: rezidenční, liniové, technické, sportovní i kulturní, stavby
veřejného zájmu, urbanistická řešení, veřejná prostranství, dopravní stavby,
technické stavby, developerské projekty, soubory staveb uceleného konceptu
atd. Stavby postavené v zahraniční s českou účastí investora, dodavatele, autora,
projektanta či jiného českého prvku na stavbě a také stavby s ohledem na kvalitu
bezbariérového řešení.
Přihlašovatel může hlásit libovolný počet staveb a může jím být kdokoliv, kdo
má oprávnění k fotografiím či dalším potřebným materiálům o stavbě nebo získá
souhlas k přihlášení od jejich držitele. V případě dotazů na přihlášení konzultujte
s organizátorem na adrese info@stavbactvrtstoleti.cz.
VÝSTUPY PROJEKTU: základním cílem je tvorba obsáhlé DATABÁZE staveb
rekonstruovaných nebo postavených od roku 1993. Z jejích výsledků organizátor
čerpá pro četné výstupy plynoucí ze spolupráce jak s odbornými, tak mediálními
partnery. V prvním případě jde o data potřebná školám, oborovým i státním
institucím, firmám apod. V oblasti mediálního partnerství poslouží data řadě
výstupů ať už při tvorbě putovní výstavy v ČR i zahraničí, publikací o stavbách,
jejich přeměnách a lidech kolem nich, mediální práce na zpravodajské i redakční
úrovni v ČT, při přípravě TV cyklu, komentovaných prohlídek na vytipovaných
objektech či vyhlášení odborné ankety a veřejného hlasování. O konkrétní podobě
a termínech výstupů informuje organizátor prostřednictvím webu, partnerů
i kontaktních osob přihlášených staveb. Stavby jsou rozděleny do základních
kategorií, přičemž jedna stavba se může objevit ve více kategoriích. Jejich výběr je
na zvážení přihlašovatele.
KATEGORIE:
Stavba technické infrastruktury
Stavba dopravní
Veřejné prostranství
Stavba pro dočasné a rekreační ubytování
Stavba pro průmysl
Stavba pro zemědělství
Administrativní budova
Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum
Stavba pro tělovýchovu a sport
Stavba pro kulturu a osvětu
Rekonstrukce památky

Sakrální stavba
Stavba pro zdravotnictví
Stavba pro obchod a služby
Architektura
Zahraniční stavba
Dřevostavba
Rekonstrukce
Rodinný dům
Bytový dům/komplex
Urbanistický celek

KONTAKT:
Pro zodpovězení otázek
stran přihlášení se obraťte
na organizátora:
Petra Miškejová
info@stavbactvrtstoleti.cz
nebo na čísle
+420 605 230 731
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PROPAGACE: Přihlašovatel získá k užívání logo s označením účasti v přehlídce
Staveb čtvrtstoletí v elektronické podobě (černobílé a barevné). Přihlášené stavby
tvoří obsáhlou databanku informací, které budou následně použity ve výstupech
v souvislosti s tímto projektem mapování porevolučního stavitelství a architektury.
HARMONOGRAM
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: od začátku listopadu 2018 je možné přihlašovat stavby
přes zapisovatelné pdf nebo přes webový formulář. Přihlašování staveb je
stále otevřeno, je ale potřeba dodržet jednotlivé termíny pro zapojení do
výstupů projektu. Termíny těchto milníků jsou zveřejněny na webu, v inzercích
a adresným mailingem. Přihlášky odevzdávejte elektronicky přes webový
formulář http://prihlaska.stavbactvrtstoleti.cz nebo pdf formulářem na
adresu info@stavbactvrtstoleti.cz.
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY na zpravodajské i redakční úrovni jsou plánovány průběžně
a stavby zapsané do databáze jsou do těchto výstupů průběžně zapojovány.
Přehled výstupů monitoruje organizátor a uveřejňuje na webu projektu.
PUTOVNÍ VÝSTAVY jsou organizovány ve spolupráci s odbornými partnery
průběžně a jejich termíny zveřejňuje organizátor na webu projektu.
PUBLIKACE jsou vydávány dle redakčního plánu organizátora a jejich vydání
zveřejněno na webu projektu.
TV CYKLUS o stavbách je plánován v dlouhodobém horizontu a jeho termín
oznámí organizátor na webu projektu.
ODBORNÁ ANKETA je součástí projektu, její hlasování kontroluje notář a datum
vyhlášení oznámí organizátor prostřednictvím webu projektu a mailingem na
kontaktní osoby přihlášených staveb.
JAK SE PŘIHLÁSIT: Přihlášku ke stažení a vyplnění najdete na webu
www.stavbactvrtstoleti.cz. Vyplněné přihlášky odevzdávejte prostřednictvím
webu, e-mailem na adresu info@stavbactvrtstoleti.cz nebo poštou na adresu
pořadatele: BRU & KILS s.r.o., Rybná 24, Praha 1, 110 00. Na podanou přihlášku
organizátor odpoví zasláním faktury na kontakt uvedený v přihlášce. Na webu
www.stavbactvrtstoleti.cz dle návodných instrukcí nahrajte požadovaná data
o přihlášené stavbě (název, lokalita, autor, technické informace, texty, fotografie
a videa). Po uhrazení faktury budou zveřejněna Vámi zaslaná data o přihlášené
stavbě, tzv. prezentace stavby. Pro technickou podporu kontaktujte organizátora
na adrese: info@stavbactvrtstoleti.cz.
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: Pro platné přihlášení stavby je nutné splnit následující
podmínky:
Odeslat vyplněnou přihlášku a odsouhlasit podmínky přihlášení.
Zaplatit administrativí poplatek ve výši 5.900,– (+ DPH) za jednu přihlášku,
který bude fakturován pořadatelem se 7 denní splatností nebo nejpozději
do termínu vyhlášeného organizátorem. Faktura je zasílána automaticky
po odeslání přihlášky a potvrzení jejího přijetí.
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Odeslat prezentaci staveb prostřednictvím aplikace na webu
www.stavbactvrtstoleti.cz nebo jako zásilku na e-mail
info@stavbactvrtstoleti.cz.
Prezentace staveb bude zveřejněna bezprostředně po uhrazení faktury.
STORNO PODMÍNKY: Přihlašovatel může odstoupit po zaplacení přihlašovacího
poplatku 14 dní před uzávěrkou přihlášek s 80% storno poplatkem
(20% poplatku Pořadatel vrací na účet, ze kterého peníze přišly), později
může odstoupit bez nároku na vrácení administrativního poplatku. Oznámení
o odstoupení pořadatel přijímá písemně na adresu organizátora a je platné po
písemném potvrzení ze strany pořadatele.
ÚPRAVY PREZENTACÍ staveb na oficiálním webu projektu jsou možné pouze
prostřednictvím přihlašovatele stavby. Opravy a úpravy prezentací vycházející
z technické chyby organizátora jsou zajištěny bezplatně. Opravy a úpravy
prezentací vycházející z podnětu či chyby přihlašovatele po odeslání materiálů
jsou zpoplatněny a fakturovány přihlašovateli. Každá jednotlivá oprava či úprava
je zpoplatněna částkou 950 Kč + DPH, přičemž úpravou či opravou se rozumí
například vložení dalších názvů firem či osob, které se na stavbě podílely;
změny v uspořádání fotografií či jejich doplnění; změny v textech apod. Úpravy
a opravy prezentací je třeba zadávat písemně na info@stavbactvrtstoleti.cz
a prostřednictvím přihlašovatele, který odpovídá i platí za zaslaný materiál. Úpravy
budou vykonány bezprostředně po uhrazení fakturované částky.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PREZENTACÍ, tedy mediálních dat: rozměry
fotografií odevzdávejte v konvenční 4k full hd nebo hd ve formátech jpg, png,
tiff. Videa by neměla přesáhnout 250MB a jejich rozměry také v tradičních full
hd nebo hd rozměrech. Rozsah souvislého textu je 600 znaků. Data můžete
posílat jako zip/7zip/rar přes webový uploader na www.stavbactvrtstoleti.cz,
jako elektronickou zásilku na adresu info@stavbactvrtstoleti.cz či poštou na
elektronickém nosiči na adresu firmy BRU & KILS, s.r.o., Rybná 24, Praha 1,
110 00. Data jsou přijata ve chvíli, kdy organizátor potvrdí jejich přijetí na e-mail
kontaktní osoby přihlašovatele.
GDPR
Přihlašovatel uděluje přihlášením Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých
osobních údajů za účelem předání ceny, řešení otázek souvisejících s účastí
v tomto projektu, pro marketingové a propagační účely, a to na dobu pěti let
od podání přihlášky. Přihlašovatel uděluje souhlas dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jen „GDPR”).
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení či název,
e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště či sídlo a další údaje poskytnuté
při registraci nebo zadané v průběhu. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti
v projektu mapování. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

KONTAKT:
Pro zodpovězení otázek
stran přihlášení se obraťte
na organizátora:
Petra Miškejová
info@stavbactvrtstoleti.cz
nebo na čísle
+420 605 230 731

CHCETE BÝT U TOHO!
3

PODMÍNKY ÚČASTI

Veřejné neanonymní mapování novodobé
architektury a stavebnictví

Přihlašovatel zároveň vyjadřuje svou registrací účast v soutěži a souhlas s tím,
aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu pěti let zpracovávány v rozsahu
a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem.
Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasláním
nebo předáním výher a dalším subjektům podílejícím se na předání výher v soutěži
nebo na jejím organizačním zajištění.
Přihlašovatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům,
právo na ochranu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku
proti zpracování osobních údajů, právo přenositelnosti osobních údajů, jakož
i další práva stanovená v GDPR jako žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá,
že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo
se zákonem a žádat odstranění závadného stavu.
Účastí v projektu mapování uděluje přihlašovatel Pořadateli souhlas s uveřejněním
svého jména, příjmení či názvu, obce v níž má bydliště či sídlo a dále souhlas
s uveřejněním poskytnutých fotografií v aplikaci a v souvisejících materiálech,
na webových a dalších stránkách Pořadatele, pokud s tím užití souvisí.
PRAVIDLA ODBORNÉ ANKETY
ODBORNÁ ANKETA: V rámci mapování jsou stavby posuzovány a komentovány
odbornou veřejností a odbornými porotami a hlasovány anketním způsobem.
Titul Stavba čtvrtstoletí bude udělen prvním deseti stavbám v celkovém pořadí
dle obdrženého počtu hlasů. Pořadí bude určeno součtem výsledků všech porot,
včetně poroty tvořené odbornou veřejností. Úspěšní přihlašovatelé obdrží diplom
a plaketu.
V případě kategorií bude oceněna vždy první umístěná stavba. Přihlašovatel
vítězné stavby kategorie získává diplom a plaketu. Ceny v kategoriích budou
udělovány v součinnosti s odbornými partnery.
HLASOVÁNÍ: Hlasovacími právy disponuje odborná veřejnost, tedy každý
přihlašovatel a má tak přímý vliv na výsledek hodnocení. Hlasování probíhá
anketním způsobem: za podanou přihlášku získává přihlašovatel 3 hlasy.
Vedle přihlašovatelů budou stavby hodnotit odborné poroty specializované na
konkrétní kategorie (viz článek kategorie). Každý porotce disponuje rovněž třemi
hlasy. Jedinou podmínkou hlasování je, že hlasující nesmí hlasovat pro stavbu, na
které se podílel.
Hlasovací lístky označené unikátním číslem budou společně s pokyny k hlasování
zaslány dopisem na adresu kontaktní osoby či porotce. Organizátor si vyhrazuje
právo nevyhlásit všechny vypsané kategorie, pokud nebudou zajištěny odbornou
porotou.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: Správnost hlasování kontroluje a potvrzuje notář. Vyplněné
hlasovací lístky budou zaslány na adresu notáře (poštou, kurýrem, osobně či
e-mailem): Mgr. Lukáš Valigura, notář v Praze, Politických vězňů 13, Praha 1,
110 00. Obálka musí být označena textem “Stavba čtvrtstoletí”. V případě předání
hlasovacích lístků osobně navštivte kancelář notáře na stejné adrese v otevírací
době (viz www.notarvaligura.cz nebo na telefonních číslech +420 296 303 077,
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+420 732 575 870). V případě zasílání naskenovaných hlasovacích lístků e-mailem
je zasílejte s předmětem e-mailu “Hlasování o Stavbu čtvrtstoletí” na e-mailovou
adresu: kancelar@notarvaligura.cz. V případě ztráty nebo znehodnocení
hlasovacího lístku je třeba kontaktovat organizátora a vyžádat si lístky nové (na
adrese info@stavbactvrtstoleti.cz).
VÝSLEDKY: Veřejné oznámení výsledků je plánováno na slavnostní tiskové
konferenci za přítomnosti odborných partnerů a vrcholných představitelů
oboru. Termín a místo bude oznámeno prostřednictvím e-mailové komunikace
a pozvaným budou rozeslány pozvánky. Prezentace výsledků přehlídky
prostřednictvím předních oborových médií a masmédií a na jejím oficiálním webu.
CENA VEŘEJNOSTI bude hlasována na oficiálním webu soutěže Stavba
čtvrtstoletí. Hlasování veřejnosti bude oznámeno a vyhlášeno organizátorem
prostřednictvím médií a hromadné elektronické obsílky a ukončeno den před
oficiálním vyhlášením výsledků ve 24:00.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastí v projektu mapování vyjadřuje přihlašovatel souhlas s pravidly a zavazuje
se je dodržovat. Přihlašovatel je také povinen brát ohled na oprávněné zájmy
Pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním soutěže a projektu mapování, a to včetně změny pravidel, přerušení
účasti, pozastavení účasti, jejího předčasného ukončení nebo vyloučení
jakéhokoliv účastníka, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel a z důvodu
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Pořadatele
způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo
jiného závadného chování strany účastníka. Uvedeného rozhodnutí je Pořadatel
oprávněn učinit kdykoliv v průběhu akce, a to do okamžiku jejího uzavření.
Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže pokud nebude naplněn minimální
počet 400 přihlášených staveb. O takovém kroku bude bez zbytečného odkladu
informovat všechny účastníky Soutěže a dohodne s nimi vrácení uhrazeného
administrativního poplatku. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit
pravidla tohoto mapování, a to včetně doby její platnosti.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. Aktuální,
úplné a závazné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese
www.stavbactvrtstoleti.cz. V případě jakýchkoliv nejasností se účastníci mohou
obrátit s dotazem na e-mail info@stavbactvrtstoleti.
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