
  SOUTĚŽNÍ ŘÁD Výtvarné soutěže
„Automobil snů 2023” / „The 16th TOYOTA Dream Car Art Contest”

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento soutěžní řád („Soutěžní řád”) určuje pravidla Výtvarné 
soutěže „Automobil snů 2023” / „The 16th TOYOTA Dream Car 
Art Contest”.

2. Organizátorem Výtvarné soutěže „Automobil snů 2023” / 
„The 16th TOYOTA Dream Car Art Contest” („soutěž”) je Toyota 
Motor Corporation se sídlem v Toyota City v Japonsku Japonii, 
1 Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471 8571 Japan („organizátor”), 
realizaci činností spojených s  přípravou a  koordinací průběhu 
soutěže pak organizátor zadal společnosti Toyota Central 
Europe-Czech s.r.o. se sídlem v  Praze na adrese: Praha 13, 
ul. Bavorská 1 („kancelář soutěže”).

3. Účast v soutěži je bezplatná.

4. Soutěž probíhá na území České republiky a  je součástí 
celosvětové soutěže XV. řady „TOYOTA Dream Car Art Contest”, 
kterou organizátor realizuje.

5. Soutěž bude probíhat v České republice od 3. ledna 2023 
(zahájení soutěže) do 28. února 2023 (vyhlášení výsledků soutěže).

6. Soutěžní řád je k dispozici na internetové stránce www.toyota.cz.

7. Soutěžní řád je závazný jak pro organizátora, tak pro účastníky 
soutěže, upravuje pravidla a  podmínky účasti v  soutěži, 
práva a povinnosti organizátora a účastníků soutěže.

8. Cílem soutěže je ocenit autory, kteří ve svých pracích projeví 
svoji nápaditost, kreativitu a tvůrčí dovednosti.

9. Soutěžní práce musí být originální díla účastníků.

II. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba mladší 16 let 
(„účastníci“, „účastník“). V okamžiku přihlášení soutěžní práce musí 
účastník legálně bydlet na území České republiky. Věk účastníka 
musí odpovídat věkové kategorii uvedené v přihlášce.

2. Soutěže se mohou zúčastnit děti zaměstnanců organizátora, 
kanceláře soutěže, majitelů a  zaměstnanců autosalónů Toyoty 
a Lexus na území České republiky.

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Soutěžní práce („soutěžní práce”) je libovolná výtvarná práce 
odkazující k  názvu výtvarné soutěže „Automobil snů 2023” /  
„The 16th TOYOTA Dream Car Art Contest”. Účastník může přihlásit 
libovolný počet soutěžních prací, které zašle se  samostatnou 
přihláškou na adresu kanceláře soutěže. Nezávisle na počtu 
přihlášených soutěžních prací může účastník získat pouze 
jednu cenu. 

2. Soutěžní práce* musí být ztvárněné na papíře o  rozměrech 
297 × 420 mm nebo 272 × 406 mm, na výšku nebo na  šířku. 
Tyto  rozměry odpovídají rozměrům archu A3 nebo 
rozměrům  novin. Do soutěže mohou být přihlášené i digitální 
práce ve formátu JPG nebo PNG o velikosti 1-5 MB s rozlišením 
300 DPI. Ilustrace musí být barevné; požaduje se zakomponování 
celé plochy papíru, včetně pozadí, nikoli pouze obrysu vozu. 
Účastník může použít jakýkoli druh papíru, vybrat si libovolnou 
techniku kresby nebo malby a  vytvořit dvourozměrnou, 
zcela plochou práci (pastelkami, pastely, vodovými barvami, 
fixami apod.). Přípustné jsou techniky koláže – trhání, stříhání 
a  nalepování, pod podmínkou, že všechny prvky budou 
dokonale přiléhat k  ploše papíru**. Práce připomínající dříve 
oceněná, známá díla a  právně chráněné symboly a  postavy 
nebudou hodnoceny.

* Každá soutěžní práce musí být opatřena názvem a  popisem 
vyjadřujícím myšlenku inovativních funkcí, úkolů, vzhledu apod. 
ztvárněného automobilu.

** Volte prosím vhodný, tuhý papír formátu A3, vhodný obal 
a zabezpečení práce.

3. Aby se osoba mohla soutěže zúčastnit a  získat status 
účastníka  soutěže, musí rodiče/opatrovníci, rodič/opatrovník 
osoby, o níž se hovoří v bodě II. 1. tohoto řádu:

– ručně vyplnit přihlášku, jejíž vzor je přílohou č. 1 k Soutěžnímu 
řádu („přihláška“). Přihlášku vytištěnou z  internetové stránky 
https://www.toyota.cz/world-of-toyota/dream-car vyplní a  opatří 
vlastnoručním podpisem.

– doručit výtvarnou práci účastníka spolu s přihláškou: poštou nebo 
kurýrní službou na adresu kanceláře soutěže, nebo  v  případě 
digitálních prací emailem na  public.relations@toyota.cz, 
a to nejpozději do 28. února 2023. (v případě, o němž se hovoří 
v  bodě (b), je  datem podání přihlášky datum podání zásilky 
na poště nebo předání kurýrní službě). Odpovědnost organizátora 
za zpoždění doručení je v  případě uvedeném v  bodě (b) 
vyloučena. Přihláška musí být kompletně vyplněná, ve všech 
označených polích a musí obsahovat všechna prohlášení týkající 
se účastníka soutěže v ní uvedená.

4. Na přihlášky, které nebudou splňovat podmínky uvedené 
v  Soutěžním řádu, včetně přihlášek jinou formou než na výše 
uvedeném formuláři, anebo neobsahující veškeré nezbytné 
součásti, nebude brán zřetel. Účastník soutěže, který podá 
více než jednu přihlášku pod různými příjmeními/pseudonymy, 
bude ze soutěže vyřazen.

5. Podání přihlášky se považuje za vstup do soutěže a  současně 
za prohlášení rodičů nebo opatrovníků účastníka soutěže, 
že akceptují Soutěžní řád a  skutečnost, že verdikt komise 
jmenované organizátorem a kanceláří soutěže je konečný.

6. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže přihlášky 
obsahující práce, které již byly publikovány, účastní se dalších 
soutěží, a  dále práce, která mohou porušovat autorská práva 
třetích osob a  práce, u  nichž vystává podezření, že nebyly 
vytvořeny samostatně. Kancelář soutěže proto může rodiče 
účastníků nebo opatrovníka požádat, aby potvrdili skutečnost, 
že práce, která byla do soutěže přihlášena, dosud nebyla nikde 
publikovaná, ani se neúčastnila jiné soutěže, a  že neporušuje 
autorská práva třetích osob.

7. Přihlášky zaslané účastníky soutěže ani přílohy k nim se nevracejí.

8. Přihláška s  podpisem jednoho z  rodičů bude akceptována 
v  případě, že je dítě svěřeno do výhradní péče pouze 
jednoho  rodiče. Podpis opatrovníka se vyžaduje v  případě, 
že byl účastníku soutěže ustanoven.

9. Přihláška musí rovněž obsahovat podpis účastníka soutěže.

10. Na každé přihlášce vyplňte tato pole:

 1. Věková kategorie

 2. Název soutěžní práce

 3. Myšlenka automobilů snů Toyoty, který účastník představuje

 4. Jméno a příjmení účastníka

 5. Věk a datum narození účastníka

 6. Pohlaví účastníka

 7.  Jméno/jména rodičů/rodiče nebo opatrovníků/opatrovníka 
účastníka

 8. Adresa s poštovním směrovacím číslem

 9. Číslo telefonu a číslo faxu (je-li k dispozici)

 10. E-mailová adresa (je-li k dispozici)

 11. Informace o soutěži

 12. Podpis účastníka

 13.  Podpisy rodičů/rodiče nebo opatrovníků /opatrovníka, 
potvrzující souhlas s  podmínkami Soutěžního řádu, 
a datum vyplnění přihlášky.

https://www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car


IV. JAK DORUČIT SOUTĚŽNÍ PRÁCI?

Soutěžní práce musí být doručeny tímto způsobem:

a. osobně nebo

b. poštou či kurýrní službou na adresu soutěžní kanceláře:

 „The 16th TOYOTA Dream Car Art Contest”, Toyota Central 
Europe-Czech s.r.o., Bavorská 1, Praha 13.

c. emailem na adresu public.relations@toyota.cz (pouze 
digitální práce)

V. HODNOCENÍ PRACÍ

1. Pouze soutěžní práce splňující výše uvedená kritéria budou 
zařazeny do národního kola soutěže, jehož výsledky 
budou vyhlášeny v březnu 2023, a  do mezinárodního kola, 
jehož výsledky budou vyhlášeny v srpnu 2023.

2. 9 nejlepších prací z  národního kola – po třech z  každé věkové 
kategorie – se zúčastní mezinárodního kola soutěže, jehož výsledky 
budou vyhlášeny v  srpnu 2023 v  Japonsku. Práce  přihlášené 
do  národního a  mezinárodního kola bude hodnotit komise 
a  externí experti určení organizátorem a  kanceláří soutěže, 
přičemž předmětem hodnocení bude originalita a  kreativita, 
nápaditost a osobní tvůrčí dovednosti jejich autorů.

3. Komise mezinárodní soutěže zvolí vítěze mezinárodního kola. 
Umístění na žebříčku v mezinárodní soutěži nemusí odpovídat 
pozicím zaujatým v národním kole soutěže. Laureát z některého 
z  předchozích ročníků soutěže nemůže získat hlavní cenu 
v soutěži ve stejné věkové kategorii.

 Veškerá rozhodnutí členů komise jsou konečná.

VI. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

1. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetové stránce 
www.toyota.cz. Vítězové soutěže budou vyhlášeni samostatně 
ve třech věkových kategoriích:

 I. věková kategorie: do 8 let

 II. věková kategorie: 8–11 let

 III. věková kategorie: 12–15 let

 Vítězové národního kola a mezinárodního kola soutěže budou 
o svém vítězství informováni kanceláří soutěže.

2. Organizátor požaduje, aby rodiče (rodič) nebo opatrovníci 
(opatrovník) podepsal/i souhlas se zveřejněním osobních údajů 
účastníka soutěže. V  případě, že toto prohlášení nepodepíše/
nepodepíší, bude cena předána účastníku, který se umístí 
v žebříčku na další pozici.

3. Příjemcem soutěžní ceny je autor oceněné práce, nikoli jeho 
rodiče (rodič) nebo opatrovníci (opatrovník). Angažovanost 
rodičů/opatrovníků vítězů soutěže v  jakýchkoli činnostech 
se  soutěžích spojených neopravňuje rodiče/opatrovníky vítězů 
k uplatňování jakýchkoli nároků a požadavků vůči organizátorovi 
a kanceláři soutěže. V případě, že oznámení o výhře a samotnou 
cenu nebude možné doručit nebo budou vráceny jako 
nepřevzaté, obdrží tuto cenu účastník, který se umístí v žebříčku 
na další pozici.

4. Poruší-li účastník kterékoli pravidlo Soutěžního řádu 
a/nebo podmínku soutěže, bude ze soutěže vyloučen a  cena 
mu bude odňata.

5. Organizátor a kancelář soutěže nebudou přijímat žádné dotazy 
ani stížnosti na výsledky národního a/nebo mezinárodního 
kola soutěže.

VII. CENY 

1. Soutěžte s  námi v  národním kole o lákavé ceny jako jsou 
skateboard, stavebnice Lego nebo elektronika.

2. Vítězové mezinárodního kola mohou rovněž získat finanční 
odměnu pro sebe nebo svou mateřskou, základní či střední 
školu, a to:

• 5 000 USD pro vítěze hlavní ceny v každé kategorii (celkem 3 osoby) 
/ vítěze zvláštních cen ve všech kategoriích (celkem 2 osoby)

• 10 000 USD pro základní / nižší střední / střední školy vítězů 
hlavní ceny / zvláštních cen.

• 3 000 USD pro 7 nejlepších finalistů v každé kategorii 
(celkem 21 osob)

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníka soutěže a  jeho rodičů/opatrovníků budou 
organizátor a  kancelář soutěže shromažďovat a  využívat výhradně 
pro potřeby organizace národního a  mezinárodního kola soutěže. 
Osobní údaje mohou být předány autorizovaným dealerům 
a  reklamním, propagačním, marketingovým a  poradenským 
agenturám spolupracujícím s  organizátorem a  kanceláří soutěže, 
mohou být rovněž využity ke zpracování údajů organizaci a  řízení 
obou kol soutěže.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li právo jinak, mají organizátor a  kancelář soutěže 
právo šířit, používat, upravovat, editovat a  opakovaně 
publikovat soutěžní práce, a to libovolným způsobem, ve všech 
médiích, v  každé zemi a  právním řádu, jak ke komerčním, 
tak k nekomerčním účelům, aniž by měli povinnost zveřejňovat 
totožnost autora dané práce a platit jakékoli další plnění autoru 
této práce.

2. Přihlášením soutěžní práce dochází k postoupení veškerých 
práv, titulů a podílů, včetně patentových práv, práv k vzoru, 
autorských práv a  dalších, ve prospěch organizátora 
a kanceláře soutěže.

3. Organizátor a kancelář soutěže nenesou odpovědnost za ztrátu, 
pozdní dodání, poškození nebo nesprávné uhrazení ceny 
za zaslání přihlášených prací.

4. Účastník soutěže a  jeho rodiče/opatrovníci souhlasí 
s  fotografováním a  filmováním slavnosti a  událostí přímo 
spojených s  každým kolem soutěže, a  dále se zveřejněním 
fotografických a  filmových materiálů s  jejich podobiznou 
na  internetových stránkách, v  brožurách a  dalších materiálech 
vydaných organizátorem a kanceláří soutěže.

5. Laureáti národního kola soutěže, kteří přecházejí do další etapy 
– mezinárodního kola soutěže, jakož i jejich rodiče/opatrovníci, 
souhlasí s těmito podmínkami:

 a.  Veškeré případné stížnosti a  námitky týkající 
se  mezinárodního kola soutěže budou řešeny dle 
japonského právního řádu v Tokiu,

 b.  Osoba, jež podá stížnost nebo námitku, se řídí právním 
řádem japonských soudů v Tokiu,

 c.  Příslušnost právního řádu Japonska je jediná a  konečná 
ve všech sporných záležitostech týkajících se mezinárodního 
kola soutěže, kromě předpisů týkajících se konfliktu práv.


