Pravidla studentské soutěže Nezahazujte své seminárky!
•

Soutěž je určena pro všechny studenty bez ohledu na obor studia, fakulty či
univerzity. Tématem soutěže je dřevo, stavby a vše, co souvisí se stavbou
dřevostaveb.

•

Uzávěrka soutěže je o půlnoci 31. 12. 2011.

•

Soutěžní články budou od 1. 12. 2011 postupně zveřejňovány na webových stránkách
www.Dřevostavitel.cz, a to v pořadí, v jakém byly do soutěže přihlášeny – tzn. „Kdo
dřív pošle, ten dřív mele.“

•

Hlasování o vítězný článek bude probíhat od 1. 12. 2011 do 31. 1. 2012.

•

Kritéria hodnocení: vítězný článek bude ten, který získá nejvíce bodů. U jednotlivých
článků budou symboly, jimiž lze pro soutěžní články hlasovat, a to následovně: palec
mířící vzhůru +1 bod, palec mířící dolů -1bod, Facebook like 3 body, Tweetnutí 3
body.

•

Jeden autor může do soutěže přihlásit libovolný počet článků.

•

Autoři článků s nejvíce získanými body budou vyhlášeni na webových stránkách
www.Dřevostavitel.cz a ceny budou předány osobně.

•

Soutěžní články je nutné doručit v těchto formátech:
o

Článek ve formátech *DOC, *ODT, *DOCx o počtu znaků 2800-4500 včetně
mezer.

o

Fotografie nebo ilustrace (obrázek, schéma atd.) ke článku ve formátu JPG o
velikosti minimálně 800x600 dpi.

•

Způsob doručení soutěžních příspěvků: Text článku i fotografie je třeba zaslat jako
přílohy v jednom emailu na adresu soutez@drevostavitel.cz. Doplňte také celé jméno
autora a obor studia.

•

Další podmínky:
o

Fotografie a obrázky mohou být digitálně či jinak upraveny.

o

Účastí v soutěži autor potvrzuje, že je vlastníkem veškerých autorských práv
vázaných k přihlášeným článkům a ilustracím, eventuelně disponuje
písemným potvrzením o postoupení autorských práv k dotčenému
autorskému dílu. Zároveň deklaruje, že nebudou dotčena jakákoliv další práva
osob figurujících v soutěžních článcích, stejně tak, že neobsahují obscénní či
ilegální obsah a nejsou v rozporu s platnými zákony České republiky.

o

Přihlášením do soutěže dává autor souhlas k reprodukci a propagaci
přihlášených článků pro účely portálu www.Dřevostavitel.cz.

o

Dřevostavitel.cz nepřebírá odpovědnost za obsah článků, které jsou tvořeny
účastníky soutěže. Dále si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli nežádoucí obsah.
Dřevostavitel.cz dále nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za zneužití
autorských práv ze strany účastníků soutěže.

o

•

V případě zjištění skutečnosti (v průběhu nebo i po ukončení soutěže), že byla
autorská práva zneužita, si Dřevostavitel.cz vyhrazuje právo následně
diskvalifikovat oceněný článek.

Výhry pro autory nejvíce bodovaných článků jsou:
o

1. místo: Týdenní pracovní stáž s plnou penzí a ubytováním u firmy Vesper
Frames

o

2. místo: Digitální diktafon (věnoval internetový obchod EMPEI.cz)

o

3. místo: večeře pro dva

Hlavním cílem této soutěže je prezentovat neotřelé nápady a postřehy studentů, které
nemají příliš snadnou cestu, aby byly veřejně publikovány. Studenti tak mají možnost
publikovat své příspěvky vedle článků odborníků z praxe. Účastníci naší soutěže o sobě dají
vědět také zaměstnavatelům v oboru a výrazně tím zvýší svůj kredit.

Na Vaše články se těší
Dřevostavitel.cz

