Všeobecné soutěžní podmínky
soutěže Mural Art Brno
(dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“)

1.

Vyhlašovatel soutěže

1.1.

Vyhlašovatelem soutěže Mural Art Brno (dále jen „Soutěž“) je společnost Accolade,
s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27851371, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 146043
(„Vyhlašovatel“ nebo „Vyhlašovatel Soutěže“).

1.2.

Tyto Všeobecné soutěžní podmínky tvoří pravidla a právní rámec Soutěže a společně
s informacemi a poučením o zpracování osobních údajů a dalšími klíčovými
informacemi jsou k naleznutí na internetových stránkách na adrese
www.accolade.eu/muralart.

1.3.

Soutěž má povahu veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a řídí se zejména
Všeobecnými soutěžními podmínkami a § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník („Občanský zákoník“).

1.4.

Účast v Soutěži je bezplatná.

2.

Zadání Soutěže a náležitosti soutěžního díla

2.1.

Účastníci, jak je tento pojem definován níže, mají za úkol navrhnout malbu na
sprinklerovnu umístěnou v průmyslovém parku u letiště Brno – Tuřany určenou
Vyhlašovatelem („Návrh“ nebo „Návrhy“), přičemž samotné téma je volné, nicméně
Návrhy maleb by měly umělecky znázorňovat udržitelnou budoucnost města Brna,
zahrnout klíčové body ESG strategie skupiny Accolade (Enviromental, Social and
Governance) a zapracovávat vizuální prvky Vyhlašovatele, resp. skupiny Accolade.

2.2.

Návrh může být proveden jakoukoliv grafickou technikou (ruční nebo digitální)
s přihlédnutím k možnosti jeho realizace v technice velkoformátové nástěnné malby.

2.3.

Návrhy nesmí být v rozporu s dobrými mravy a obecně platnými právními předpisy.
Každý Účastník musí mít k předloženému Návrhu plná autorská práva. Návrhy, které
nebudou v souladu s Všeobecnými soutěžními podmínkami, zejména s tímto
odstavcem, nebudou do soutěže zařazeny.

2.4.

Návrhy, které již byly dříve zveřejněny či odevzdány v rámci jiné soutěže, nelze do
Soutěže přihlásit. Totéž platí i pro jakoukoliv část jakéhokoliv Návrhu.

2.5.

Ze zaslaných Návrhů bude následně Soutěžní komisí vybrán vítězný Návrh a autor
(Účastník) či skupina autorů (Účastníků) v souladu s těmito Všeobecnými soutěžními
podmínkami obdrží Výhru.
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3.

Účastníci soutěže

3.1.

Soutěže se mohou bez omezení věku zúčastnit všechny fyzické osoby starší i mladší
18 let, jejichž rozumová a volní vyspělost je dostatečná k pochopení obsahu
Všeobecných soutěžních podmínek („Účastník“ nebo „Účastníci“), přičemž nezletilé
osoby (mladší 18 let) musí mít pro účast v Soutěži a pro všechna další právní
prohlášení spojená s účastí v Soutěži písemný souhlas svého zákonné zástupce.
V souhlasu zákonného zástupce podle předchozí věty musí být uvedeno jméno,
příjmení, datum narození a bydliště nezletilého Účastníka.

3.2.

Účastníci se mohou účastnit Soutěže buď jednotlivě anebo ve skupinách, přičemž
jeden Účastník či jedna skupina Účastníků může zaslat vždy maximálně jeden Návrh.

3.3.

Soutěže se nesmí zúčastnit ty osoby, které jsou vůči členům Soutěžní komise osobou
blízkou ve smyslu § 22, odst. 1 Občanského zákoníku.

4.

Přihlášení do Soutěže

4.1.

Účastník či skupina Účastníků se do Soutěže přihlásí odesláním Návrhu
prostřednictvím internetové stránky na adrese www.accolade.eu/muralart v části
„PŘIHLÁSIT SE“, přičemž takovýmto odesláním Návrhu každý Účastník dává najevo,
že se seznámil s těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami, s informacemi a
poučením o zpracování osobních údajů a dalšími klíčovými informacemi, které jsou k
naleznutí na výše uvedených internetových stránkách, obsahu těchto dokumentů
porozuměl a vyjadřuje vůli účastnit se Soutěže a současně souhlasí s Všeobecnými
soutěžními podmínkami, zavazuje se je dodržovat a uděluje souhlas se zpracováním
svých osobních údajů, včetně zveřejnění své práce s uvedením jejího autora.

4.2.

Odesláním Návrhu podle předchozího odstavce každý Účastník prohlašuje a potvrzuje,
že:
a) je autorem či spoluautorem (ve smyslu čl. 3, odst. 3.2. těchto Všeobecných
soutěžních podmínek) Návrhu a tento Návrh je původní;
b) je oprávněn zahrnout do Návrhu osoby v Návrhu zobrazené či jinak zmíněné, tzn.
zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým
zobrazením či jiným zmíněním v Návrhu;
c) uveřejněním Návrhu v rozsahu předpokládaném v těchto Všeobecných soutěžních
podmínkách nevznikne Vyhlašovateli Soutěže žádný závazek vůči třetím osobám
a nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy
třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob);
d) uveřejněním Návrhu v rozsahu předpokládaném v těchto Všeobecných soutěžních
podmínkách nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy;
e) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití Návrhu (např. nároky na
odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly
ke dni odeslání Návrhu dle předchozího odstavce uspokojeny.
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5.

Vyloučení Účastníka ze Soutěže

5.1.

Účastník je povinen v rozsahu Soutěže jednat podle pokynů Vyhlašovatele Soutěže.
To platí rovněž pro pokyny Vyhlašovatele, týkající se osobní účasti vítězného Účastníka
či Účastníků při předání Výhry. V opačném případě je Vyhlašovatel oprávněn Účastníka
ze Soutěže vyloučit. Vyhlašovatel je dále oprávněn ze Soutěže vyloučit Účastníka,
který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto Všeobecných soutěžních
podmínek, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti v Soutěži
či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.

5.2.

Účastník je povinen na základě výzvy sdělit Vyhlašovateli údaje potřebné pro jeho
identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail)
a bez odkladu sdělit Vyhlašovateli jejich změnu. Nesdělí-li Účastník údaje podle
předchozí věty Vyhlašovateli, uvede-li údaje nepravdivé nebo nelze-li na základě
dostupných údajů Účastníka v České republice kontaktovat nebo identifikovat, je
Vyhlašovatel oprávněn tohoto Účastníka vyloučit ze Soutěže. Ustanovení předchozích
vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí Výhry, včetně čísla bankovního
účtu, má-li být peněžní odměna, která je součástí Výhry, vyplacena bezhotovostním
převodem.

5.3.

Vyloučením ze Soutěže Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a případnou
Výhru, která v takovém případě propadá. Vyloučí-li Vyhlašovatel ze Soutěže vítězného
Účastníka či Účastníky, není povinen Soutěž opakovat. Vyhlašovatel informuje
Účastníka, který byl ze Soutěže vyloučen v souladu s pravidly těchto Všeobecných
soutěžních podmínek, o vyloučení prostřednictvím písemného oznámení, přičemž
písemným oznámením se pro tyto účely rozumí též oznámení ve formě e-mailu, které
bude zaslané na e-mailovou adresu sdělenou příslušným Účastníkem.

5.4.

Zjistí-li Vyhlašovatel, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či
je vyloučena z účasti v Soutěži, zejména jde-li o osobu uvedenou v čl. 3, odst. 3.3.
těchto Všeobecných soutěžních podmínek, platí ustanovení předchozího odstavce
obdobně.

6.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

6.1.

Účastí v Soutěži každý Účastník bere na vědomí, že Vyhlašovatel Soutěže je oprávněn
užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce Soutěže
(vyhotovenou např. při předání Výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním
o Soutěži a propagací jím pořádaných soutěží.

6.2.

Odesláním Návrhu podle čl. 4, odst. 4.1. těchto Všeobecných soutěžních podmínek
každý Účastník uděluje Vyhlašovateli Soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k užití
Návrhu ke všem způsobům jeho užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem
poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.
Licence podle tohoto odstavce je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání
majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití Návrhu je
Vyhlašovatel Soutěže oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní
podobě (tj. v jaké byl Účastníkem či skupinou Účastníků odeslán), ale i v podobě
autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou Návrhu, spojením
s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského
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charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu
účelu je Vyhlašovatel Soutěže oprávněn Návrh upravovat a jinak měnit.
7.

Průběh Soutěže

7.1.

Cílem Soutěže je vybrat nejlepší (vítězný) Návrh Účastníka či skupiny Účastníků a dle
něho následně vyhotovit malbu na sprinklerovnu umístěnou v průmyslovém parku u
letiště Brno – Tuřany určenou Vyhlašovatelem.

7.2.

Řídit a dohlížet na průběh Soutěže bude soutěžní komise ve složení: Dmitrij Proškin
(„ChemiS“), Dana Kryńska, Kamil Michálek, Markéta Mejstříková („Soutěžní
komise“), přičemž tato Soutěžní komise bude též rozhodovat o vítězném Návrhu
Soutěže.

7.3.

Zahájení Soutěže bude vyhlášeno dne 20. 10. 2021.

7.4.

Přihlašování do Soutěže ve smyslu čl. 4 těchto Všeobecných soutěžních podmínek
bude zahájeno dne 20. 10. 2021 v 10:00 hodin a ukončeno dne 15. 12. 2021 v 23:59
hodin.

7.5.

Následně dne 28. 1. 2022 zasedne Soutěžní komise za účelem vyhlášení vítězného
Návrhu Soutěže a předání Výhry.

7.6.

Dne 2. 3. 2022 proběhne výstava nejlepších Návrhů vybraných Soutěžní komisí.

7.7.

K realizaci vítězného Návrhu s ChemiSem dojde v rozmezí od 27. 3. 2022 do 11. 4.
2022, přičemž Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo termín realizace vítězného
Návrhu změnit.

8.

Výběr vítězného Návrhu a předání Výhry

8.1.

Vítězný Návrh Účastníka či skupiny Účastní bude v souladu s čl. 7, odst. 7.5 těchto
Všeobecných soutěžních podmínek vybrán Soutěžní komisí, přičemž autor (Účastník)
či skupina autorů (Účastníků) vítězného Návrhu obdrží peněžní odměnu ve výši
30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a současně možnost osobně se podílet
na realizaci vítězného Návrhu ve spolupráci se streetartovým umělcem ChemiSem
(„Výhra“).

8.2.

Vítězný Účastník či Účastníci budou informováni o Výhře prostřednictvím e-mailu či
jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, ne však
později než tři dny před dnem vyhlášení vítězného Návrhu Soutěže. Výhra bude
vítěznému Účastníkovi či Účastníkům předána Vyhlašovatelem nebo osobou k tomu
pověřenou Vyhlašovatelem, přičemž peněžní odměna, která je součástí Výhry, bude
vítěznému Účastníkovi či Účastníkům následně vyplacena poukázáním na bankovní
účet, resp. bankovní účty k tomu sdělené Účastníky, a to do 10 pracovních dnů od
vyhlášení vítězného Návrhu Soutěže a předání Výhry. Pokud vítězný Účastník či
Účastníci na výzvu Vyhlašovatele Soutěže nesdělí údaje nezbytné pro předání Výhry,
vítězný Účastník či Účastníci jsou povinni si Výhru vyzvednout na své náklady v místě
určeném Vyhlašovatelem Soutěže do 60 dnů ode dne, kdy mu/jim bude takové místo
sděleno, jinak Výhra propadá. Bude-li vítězný Návrh dílem skupiny Účastníků, peněžní
částka ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), jež je součástí Výhry,
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bude takovým Účastníkům vyplacena poměrně, přičemž každý ze skupiny Účastníků
obdrží shodný podíl z peněžní částky.
8.3.

Výhra je uvedena brutto. Vítězný Účastník či Účastníci jsou povinni řádně a včas splnit
veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou
získáním Výhry. Vítězný Účastník či Účastníci berou na vědomí, že Vyhlašovatel
Soutěže je oprávněn strhnout z vyplácené Výhry příslušnou srážkovou daň, neurčí-li
Vyhlašovatel výslovně, že tuto daň za vítězného Účastníka či Účastníky uhradí.

8.4.

Budou-li jako předmět Výhry vydány věcné výhry, výměna takovýchto věcných výher
za peněžní výhru není možná. V případě vydání věcných výher Vyhlašovatel
neodpovídá za vady těchto věcných výher.

8.5.

Vítězný Účastník či Účastníci nejsou povinni Výhru přijmout; v takovém případě Výhra
propadá a je výlučně na vůli Vyhlašovatele Soutěže, jak s Výhrou naloží. Výhra
propadá také v případě, kdy Vítězný Účastník či Účastníci nesplní podmínky pro její
poskytnutí.

8.6.

Oznámení o výběru vítězného Návrhu umístí Vyhlašovatel bez zbytečného odkladu též
na internetovou stránku Soutěže na adrese www.accolade.eu/muralart, čímž dojde
v souladu s § 1779 Občanského zákoníku k vyrozumění zbylých Účastníků o tom, že
jejich Návrhy v Soutěži neuspěly.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Vyhlašovatel předně uvádí, že si vyhrazuje právo podle svého volného uvážení
kdykoliv v průběhu Soutěže a bez náhrady Soutěž ukončit, pozměnit, prodloužit či
aktualizovat Všeobecné soutěžní podmínky. Účastníci Soutěže jsou povinni průběžně
sledovat oznámení týkající se Soutěže a aktuální znění Všeobecných soutěžních
podmínek na internetových stránkách na adrese www.accolade.eu/muralart, kde
bude případně zveřejněna jakákoliv změna těchto podmínek.

9.2.

Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s
konečnou platností dle vlastního uvážení.

V Praze dne 19. 10. 2021
Accolade, s.r.o.
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