
Greiner Perfoam s.r.o.  

 

 

 

Propozice soutěže: 

 

1. Předmět 
 

Organizátorem soutěže je firma Greiner Perfoam s.r.o., IČ: 63908514  

 

Předmětem soutěže je příprava videoprezentace firmy Greiner Perfoam s.r.o.– „ image video“. 

Délka videoprezentace bude max. 5 min a tato prezentace bude obsahovat záběry areálu firmy, 

výrobků, strojů, zaměstnanců firmy (pokud udělí písemný souhlas s natáčením a zveřejněním 

natočených záběrů), tvůrčího týmu. Video nesmí obsahovat záběry výrobků jiných značek než  

vyráběných firmou Greiner, dále záběry, které jsou neetické a v rozporu s dobrými mravy.  

Firma Greiner Perfoam s.r.o. umožní po předchozí domluvě natáčení v areálu firmy. Při natáčení musí 

být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy firmy. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat 

pokyny, které jim budou ze strany firmy Greiner Perfoam s.r.o. či jejich zaměstnanců uděleny za 

účelem zajištění jejich bezpečnosti či bezpečnosti provozu. 

Cílem videoprezentace je propagace firmy Greiner Perfoam s.r.o.v regionu jako atraktivního 

zaměstnavatele s moderním provozem, technologiemi, která vyrábí produkty pro luxusní 

automobily.  

 

Počet soutěžních videí je neomezený. 

 

Účastníci soutěže jsou povinni zajistit, aby veškerý obsah použitý pro vytvoření videoprezentace byl 

legální a neporušoval práva osob, které budou ve videoprezentaci vystupovat či zde budou jinak 

zachyceny, případně práva třetích osob (např. práva podle autorského zákona). 

 

 



2. Účastníci soutěže 

Studenti středních škol a víceletých gymnázií. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i autorské týmy.  

Pro účast nezletilých osob se vyžaduje písemný souhlas zákonných zástupců. Písemný souhlas 
zákonných zástupců musí být součástí přihlášky do soutěže a lze jej udělit tak, že se zákonný 
zástupce podepíše na přihlášce s uvedením svého jména a příjmení a vztahu k soutěžícímu. 

 

3. Vyhlášení soutěže  

Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím zástupců škol a dále způsobem uvedeným pod odstavcem 4. 

těchto propozic soutěže. 

 

4. Oznámení a vyhlášení výsledků soutěže 

Výsledek soutěže bude zveřejněn firmou Greiner Perfoam s.r.o. na stránkách www.greiner-

perfoam.cz  v sekci „Tiskové zprávy“ a zasláním mailu vítězi na mailovou adresu uvedenou 

v přihlášce. 

5. Termíny soutěže 
Datum vyhlášení soutěže: 12.2.2018 

Datum pro odevzdání přihlášek: do 29.3.2018 

Datum odevzdání soutěžních videí:  do 30.5.2018 do 15:00 hod. 

Datum vyhlášení výsledků soutěže: 10.6.2018 

 

 

6. Odevzdání soutěžních videí 
Přípustné způsoby předání soutěžních videí 

• Elektronicky -  www.edisk.cz 

www.uschovna.cz 
 

• Poštou – soutěžní videa na USB flash disku  lze doručit do 30.5.2018 na adresu: 

Greiner Perfoam s.r.o., Vožická 601, 390 02 Tábor 

 

• Osobně -  soutěžní videa je možné odevzdat na USB flash disku  do 30.5.2018  

v době 8:00 -15:00 hod na sekretariátu Greiner Perfoam s.r.o., Vožická 601, 390 02 Tábor 

 

7. Kritéria hodnocení  
� Kreativita, originálnost 

� Pozitivní dojem 

� Kvalita zpracování 



Vyhodnocení soutěžních videí a určení vítěze náleží výlučně porotě složené ze zaměstnanců firmy 

Greiner Perfoam s.r.o. 

Firma Greiner Perfoam s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout videa, která by svou nedostačující kvalitou 

neodpovídaly úrovni soutěže a požadavkům na image video, které má veřejně prezentovat firmu.  

Firma Greiner Perfoam s.r.o. si vyhrazuje právo neudělit cenu za nejlepší videoprezentaci firmy, 

pokud žádná ze soutěžních videoprezentací nebude odpovídat úrovni a požadavkům firmy na „ image 

video“. 

Firma Greiner Perfoam s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout videa, která porušují pravidla soutěže. 

 

8. Zvláštní cena 
Firma Greiner Perfoam s.r.o. si vyhrazuje právo udělit zvláštní cenu soutěžní videoprezentaci 

za originální nápad, za profesionalitu zpracování, za komentář, grafiku atp.  

S udělením této ceny je spojena finanční odměna ve výši 2000 Kč. 

 

 

9. Akceptování soutěžních podmínek 
Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a soutěžních videoprezentací vyslovují soutěžící 

souhlas se všemi podmínkami soutěže. Proti rozhodnutí firmy Greiner Perfoam s.r.o. o určení 

vítěze soutěže není přípustný žádný opravný prostředek, takové rozhodnutí je konečné. 

 

 

10.  Autorská práva soutěžících, licenční ujednání 
Účastníci soutěže podáním přihlášky a odevzdáním soutěžního videa potvrzují a souhlasí 

s tím, že vítězné video, případně video, kterému bude udělena zvláštní cena podle odst. 8 

těchto pravidel soutěže výše, bude majetkem společnosti Greiner Perfoam s.r.o. a tato jej 

bude používat pro účely prezentace firmy. 

 

Autor vítězného videa, případně autoři, jimž byla udělena zvláštní cena podle odst. 8 těchto 

pravidel soutěže výše, se následně dohodnou s firmou Greiner Perfoam s.r.o.na způsobu 

zveřejnění údajů o autorovi či autorském týmu u jednotlivých videí. 

Firma Greiner Perfoam s.r.o. je oprávněna k výkonu veškerých majetkových práv k videu jako 

autorskému dílu, včetně postoupení práva výkonu třetí osobě, aniž by k tomu potřebovala 

souhlas autora. 

Firma Greiner Perfoam s.r.o. je oprávněna video jako autorské dílo zveřejnit, upravit, 

zpracovat, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod 

svým jménem. 

Vítěz soutěže poskytuje firmě Greiner Perfoam s.r.o. výhradní, časově, množstevně a místně 

neomezenou licenci k videu jako autorskému dílu a to ke všem způsobům užití. Licence není 

omezena pouze na území České republiky. Firma Greiner není povinna tuto licenci využít, 



resp. je oprávněna ji využít v rozsahu podle svého uvážení. Odměna za udělení licence 

v souladu s tímto odstavcem je součástí ceny pro vítěze, kterou vítěz v souladu s těmito 

pravidly soutěže obdrží. 

 

11. Publikování  
Materiál pro tvorbu videa natočený v areálu firmy, event. soutěžní videa jako taková, jsou 

soutěžící oprávněni publikovat jen s předchozím písemným souhlasem firmy Greiner Perfoam 

s.r.o.   

 

12. Cena pro vítěze 
Autor soutěžní videoprezentace firmy Greiner Perfoam s.r.o., která v soutěži zvítězí, získá 

finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.   

Tato částka bude vyplacena autorovi vítězné videoprezentace nebo autorskému týmu vítězné 

videoprezentace společně a nerozdílně, případně autorům, jimž byla udělena zvláštní cena 

podle odst.8. těchto pravidel soutěže, na základě podepsání dohody na personálním oddělení 

firmy Greiner Perfoam s.r.o. 


