Pravidla 4. ročníku ilustrátorské soutěže
RAW ART WRESTLING 2017 - 2018
1. Pořadatel soutěže a její obsah
Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem RAW ART WRESTLING 2017 - 2018
je společnost RAW Events s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Myslíkova
1922/9, okres Praha Hl.m., PSČ 11000, IČ: 24132829, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181587.
Pořadatel je agentura pravidelně organizující ilustrátorské soutěže pod
označením „RAW ART WRESTLING“ nebo jen „RAW“. Jde o symbolický „souboj“
ilustrátorů a jejich děl, který probíhá nejprve on-line výběrem, následně
pak „na živo“ před publikem.
2. Termín soutěže, kategorie, postup soutěže
Soutěž probíhá od 15. 11. 2017 do 30. 4. 2018, a to v následujících kolech:
1. Kvalifikační online kolo: Listopad 2017
2. Kvalifikační online kolo: Prosinec 2017
3. Kvalifikační online kolo: Leden 2018
4. Semifinálové „na živo“: Leden / Únor 2018
5. Finálové kolo „na živo“: Březen / Duben 2018
Ohledně termínů kol a konání akcí v rámci soutěže prosím sledujte web
http://www.r-a-w.cz/ a facebookové stránky https://www.facebook.com/
RAWbyDrawetc, kde budou aktuální informace zveřejněny.
Jsou vyhlášeny čtyři kategorie:
Illustration,
Character design,
Comics,
Speed sculpting
vždy ve dvou technikách - Analog a Digital.
Kvalifikační online kolo – je období, kdy se soutěžící může přihlásit a tím zapojit
do soutěže RAW.
Soutěžící se může přihlásit do soutěže v 1., 2., nebo 3. kvalifikačním online kole.
Na každé kvalifikační kolo je vyhlášeno jedno unikátní soutěžní téma platné pro
obě techniky a všechny kategorie.
Po každém kvalifikačním online kole je porotou vybrán jeden výherce v každé
technice a v každé kategorii.
Výherci ze tří kvalifikačních online kol postupují do semifinálového kola. Celkem
postupuje 12 výherců v analogové technice (3x Illustration, 3x Character design,
3x Comics, 3x Speed sculpting) a 12 výherců v digitální technice (3x Illustration,
3x Character design, 3x Comics, 3x Speed sculpting).

Semifinálové kolo – je určeno pouze pro výherce kvalifikačních online kol
a podmínkou účasti v semifinálovém kole je osobní účast soutěžícího. Místo,
termín a čas semifinálového kola bude soutěžícím upřesněn minimálně 30 dní
před konáním. Osobní účast soutěžícího je nutná. V případě jeho neúčasti
a/nebo nepotvrzení účasti minimálně 20 dní předem, může soutěžící být
ze soutěže vyloučen.
Soutěžní téma semifinálového kola se vyhlásí na místě konání akce. Soutěžící má
120 minut na vytvoření soutěžního díla ve své soutěžní kategorii a technice.
Porota určená pořadatelem vybere dva zástupce z každé kategorie v každé
technice, kteří postupují do finálového kola. Celkem postupuje 8 výherců
v analogové technice (2x Ilustrace, 2x Character design, 2x Comics, 2x Speed
sculpting) a 8 výherců v digitální technice (2x Ilustrace, 2x Character design,
2x Comics, 2x Speed sculpting).
Finálové kolo – je součástí eventu s názvem „RAW“. Místo, termín a čas bude
soutěžícím upřesněno minimálně 30 dní před konáním. Osobní účast soutěžícího
je nutná. V případě jeho neúčasti a/nebo nepotvrzení účasti minimálně 20 dní
předem, může soutěžící být ze soutěže vyloučen. Soutěžní téma se vyhlásí
na místě konání akce. Soutěžící má 120 minut na vytvoření soutěžního díla
ve své soutěžní kategorii a technice. Porota určená pořadatelem vybírá z každé
kategorie výherce tzv. RAW ANALOG / DIGITAL - ILLUSTRATION / CHARACTER
DESIGN / COMICS / SPEED SCULPTING WINNER. Tito výherci získají hodnotné
ceny určené pořadatelem nebo jeho smluvními partnery.
Finální vítěze v technice Analog a technice Digital vybírá veřejnost (hosté,
účastníci, fanoušci přítomni na eventu) na základě hlasování. Na základě
hlasování je zvolen RAW KING OF ANALOG a RAW KING OF DIGITAL.
3. Účastníci soutěže, jejich práva a povinnosti, licence
Soutěže se může zúčastnit soutěžící (tzn. fyzická osoba), který je v době
přihlášení do soutěže starší 18 let.
Pro zapojení se do soutěže musí účastník vyplnit řádně a v daném kvalifikačním
kole registrační formulář na http://www.r-a-w.cz/.
Soutěžní díla musí být zaslána v požadovaném formátu jpg, png, delší strana
minimálně 2000px. Analogové práce je nutné kvalitně nafotit nebo nascanovat
přičemž delší strana musí mít minimálně 2000px. Soutěžní díla musí být
označena následovně. jméno a příjmení autora a téma soutěžního kola.
Pro dotazy k soutěži využijte e-mail hello@r-a-w.cz.
Zasláním díla do soutěže soutěžící uděluje pořadateli licenci k jakémukoliv užití
díla v souvislosti s touto soutěží a její propagací a propagací pořadatele
a partnerů této soutěže, zejména licenci ke sdělování veřejnosti na internetových
stránkách pořadatele a facebookových stránkách/profilu pořadatele nebo
partnerů soutěže a dále k rozmnožování díla, k jeho tisku a prezentaci v médiích
(např. televize, noviny, časopisy, internet). Licence je udělena na dobu
autorskoprávní ochrany díly, co do množstevního a územního rozsahu
bez omezení. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí, že v rámci licence uvedené
výše jsou soutěžní díla dále užívána Pořadatelem k prezentačním účelům
a rovněž k charitativním účelům a mohou být v hmotné podobě prodána
(např. v dražbě).

V případě prodeje díla v rámci charitativní akce je celý finanční výtěžek předán
neziskové organizaci. V případě komerčního prodeje díla obdrží ½ kupní cena
díla Pořadatel a ½ kupní ceny díla soutěžící jako autor. Poskytovatel je oprávněn
licenční práva nebo jejich část převést a je oprávněn poskytnout podlicenci.
Odměnu za licenci představuje plnění ve formě možnosti účasti v soutěži
a propagace autora jako jednoho ze soutěžících v soutěži. Pořadatel bude u díla
vždy uvádět jeho autora, buď ve formě jména nebo přezdívky nebo uměleckého
pseudonymu (dle pokynů autora).
Účastí v soutěži se soutěžící pro případ, že zvítězí v kvalifikačním kole
a budou soutěžit v kolech „na živo“, zavazují před začátkem soutěže uzavřít
s Pořadatelem písemnou licenční smlouvu k dílu.
4. Pravidla soutěže
Zaregistrujte se do soutěže vyplněním registračního formuláře
http://www.r-a-w.cz/.
Zapojte se v 1., 2., nebo v 3. kvalifikačním online kole do soutěže. Pošlete
soutěžní dílo nebo díla (pokud se chcete kvalifikačního kola účastnit ve více
kategoriích) ve vámi vybraných soutěžních sekcích a jejich kategoriích. Můžete
zaslat více unikátních soutěžních děl. Nelze se přihlásit do soutěže s jedním
unikátním dílem do více kategorií.
Výherce jednotlivých kol vybírá porota soutěže určená pořadatelem. Pokud
soutěžící vyhraje se svými díly ve více kategoriích, je povinen si vybrat, v jaké
kategorii postupuje do dalšího kola.
Hlavní výherce v technice Analog a v technice Digital je vybrán na základě
hlasování veřejnosti (účastníků eventu).
Účastník odpovídá za to, že soutěžní dílo neporušuje platné právní předpisy, není
v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie
nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele nebo jeho
smluvních partnerů. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje
tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit. Zároveň účastník
prohlašuje a zavazuje se, že zveřejnění a užití jeho díla není nijak omezeno
autorskými nebo licenčními právy 3. osob a že je výlučným autorem díla.
5. Výhry, podmínky získání výher
Do soutěže budou vloženy ceny a výhry věnované Pořadatelem nebo partnery
soutěže.
Výherci obdrží svou výhru na místě konání eventu anebo si výhru vyzvednou
na místě a dohodnutém čase s pořadatelem.
Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.
Výherce bere na vědomí, že je povinen sám vypořádat své případné daňové
povinnosti vůči státu.

6. Závěrečná ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci
soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže
včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností
pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak,
že změnu vyhlásí na webových stránkách a/nebo na výše uvedeném
facebookovém profilu. Pořadatel je oprávněn odmítnout dle svého uvážení
všechny soutěžící
a všechna jejich díla. Pořadatel není povinen informovat ty soutěžící, kteří
v soutěži neuspěli.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s aktuálními pravidly soutěže
a zároveň uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, i svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli
za účelem organizace soutěže a komunikace spojenou s prezentací soutěže RAW
a to na dobu maximálně 5 ti let ode dne jeho udělení.
Osobní údaje bude Pořadatel jako správce zpracovávat manuálně i automaticky
přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků/smluvních
partnerů. Pořadatel jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze
v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné
fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem
a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Na základě uvedeného zákona má soutěžící právo přístupu ke svým osobním
údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace
o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich
zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce je povinen předat
soutěžícímu tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na jejich poskytnutí.

