
Detailní pravidla soutěže 

Pořadatel a organizátor soutěže 

FEROBET s.r.o., se sídlem Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov, Česká republika, IČ: 26250209, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 39972 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Organizátor“). 

Záměr soutěže 

Ferobet Innovation Camp je Soutěž, která zapojuje širokou veřejnost do vývojového procesu nových produktů               
a inovativních řešení, odpovídajících současným i budoucím trendům v lidské společnosti. Organizátor chce                
v nově vznikající produktové řadě začít vyrábět takové produkty, které si v úzké spolupráci se specialisty 
Organizátora a pod vedením designerů, navrhnou sami zákazníci.  

Termín konání soutěže 

Soutěž bude probíhat v termínu od 01. 11. 2022 do 30. 06. 2023 

Účast v soutěži 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky 
(dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky této Soutěže. 

  

Princip soutěže 

V termínu od 01. 11. do 28. 12. 2022 bude na webové stránce www.ferobetcamp.cz (dále také jen „webová 
stránka“ nebo „web“) otevřena možnost přihlásit se prostřednictvím registračního formuláře do Soutěže, jejíž 
podstatou je hledání a vývoj nových, inovativních nápadů pro následnou výrobu betonových prvků, určených pro 
bydlení – dům a zahrada (např. dlažba, plot, zeď, tvárnice atd.). 

Soutěžícím se stává ta osoba, která řádně vyplní celý registrační formulář a zašle koncept svého inovativního 
nápadu. Za koncept inovativního nápadu je přitom považována jakákoli forma (slovní popis, ruční skica či nákres, 
grafická vizualizace), která nápad dostatečně popíše, aby bylo zcela zřejmé: 

– o co se jedná  
– v čem spočívá unikátnost nápadu 
– do jaké kategorii má být nápad zařazen (produktová, materiálová atd. – viz. níže „inovační kategorie“)  
– do jaké soutěžní kategorie se soutěžící řadí (amatér, profesionál, student – viz. „kategorie soutěžících“)  

Organizátorem určená porota vybere ze zaslaných soutěžních nápadů do 02. 01. 2023 top 9 nejzdařilejších               
(3 v každé kategorii soutěžících), přičemž za nejzdařilejší nápady budou považovány ty nápady, které budou min. 
respektovat následující: 

– unikátnost inovace 
– realizovatelnost (předpokládaná akceptace trhem) 

http://www.ferobetcamp.cz


Vybraní účastníci Soutěže budou vyhlášeni do 06. 01. 2023 na webové stránce www.ferobetcamp.cz    
Organizátor bude také kontaktovat vybrané účastníky Soutěže telefonicky a následně písemně, prostřednictvím 
e-mailové zprávy, s výzvou k účasti v Soutěži, a to nejpozději do 3 pracovních dní od vyhlášení. Neodpoví-li 
vybraný účastník na Organizátorem zaslanou zprávu nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy, 
účastník ztrácí nárok na účast v Soutěži a místo bude uvolněno náhradnímu účastníku Soutěže. 

Účastníci Soutěže se budou následně pravidelně po dobu 6 měsíců setkávat vždy každý druhý (sudý) víkend                 
v měsíci ve vývojových prostorách Organizátora (Rousínov), kde budou spolu s podpůrným teamem pracovat na 
vývoji svých nápadů. Pokud se v průběhu vývoje nápad ukáže jako nerealizovatelný, účastník Soutěž opustí 
anebo se může, po dohodě, přidat k jinému soutěžícímu a pomoci s vývojem jiného produktu. 

Kategorie soutěžících: 

– AMATÉR (široká veřejnost) 
– PROFESIONÁL (projektanti / stavaři / architekti / designéři) 
– STUDENT (studenti stavebních oborů, architektury a designu) 

Inovační kategorie, ve kterých lze nápady hledat: 

– produktová 
– materiálová 
– v oblasti příslušenství 
– v oblasti technologické 
– v oblasti služeb 

Důraz musí být kladen na: 

– unikátnost inovace 
– udržitelnost v souladu s cirkulární ekonomikou 
– s respektováním stávající technologie zadavatele (v produktové kategorii)  
– s primárním využitím lokálních zdrojů  
– realizovatelnost (akceptace trhem) 

Podpora Organizátora: 

– plnohodnotné vývojové zázemí (materiály a prostor pro realizaci prototypů) 
– občerstvení (nealkoholické nápoje, káva, čaj, svačina, oběd) 
– podpůrný realizační team (designer, technolog, konstruktér atd.)  
– plná informovanost o dostupných technologiích a možnostech výroby 
– plná informovanost o materiálových možnostech a jejich vlastnostech  
– plná informovanost o kreativním procesu, hledání problémů a jejich řešení 

Výhry v soutěži 

Tři hlavní výherci + veřejná Cena sympatie. 

http://www.ferobetcamp.cz


Nejlepší soutěžní inovace zařadí Organizátor do svého výrobního programu. 
Výherci si mohou vybrat z těchto možností: 

– podíl na zisku z prodaných kusů (success fee – 2 % z prodejní ceny produktu vyplácené kvartálně či  
ročně po dobu 3 let) 
– jednorázová finanční odměna  
300 000 CZK – 1. místo  
200 000 CZK – 2. místo  
100 000 CZK – 3. místo 

– exkluzivní placený kontrakt na vývoj dalších produktů na dobu 2 let 
– realizace vlastního projektu z portfolia produktů Ferobet (dlažba u domu atd.) 

Vyhlášení výherců a předání výher 

Výherci Soutěže budou vyhlášeni do 15. 07. 2023 na webové stránce www.ferobetcamp.cz (alternativně 
www.ferobet-camp.cz) 

Mimo Organizátorem určenou porotu, která vybere hlavní výherce Soutěže, bude vyhlášena Cena sympatie, 
kterou vyhraje ta osoba, účastnící se Soutěže, která získá prostřednictvím hlasování veřejnosti na webové 
stránce www.facebook.com/ferobetrousinov nejvíce hlasů. Hlasování proběhne v termínu od 30. 06. 2023 do 10. 
07. 2023, včetně. Výherce si může vybrat kteroukoli z výher v Soutěži, vyjma peněžního plnění za 1. – 3. místo.  

Hlasujícím může být jakákoli osoba, která dá „like“ stránce www.facebook.com/ferobetrousinov  

Všichni účastníci Soutěže obdrží na začátku Soutěže od Organizátora souhlas a editační přístup ke stránce 
www.facebook.com/ferobetrousinov, kam budou moci vkládat své příspěvky týkající se práce na vývoji svého 
soutěžního nápadu a ovlivnit tak od počátku svojí vlastní aktivitou konečné hlasování o Ceně sympatie. 

Organizátor se zavazuje předat peněžitou nebo věcnou výhru nebo uzavřít příslušnou smlouvu (podíl na zisku               
z prodaných kusů nebo exkluzivní placený kontrakt), dle výběru výherců, a to do 31. 07. 2023. Organizátor 
kontaktuje výherce telefonicky a následně písemně, prostřednictvím e-mailové zprávy, s výzvou k převzetí výhry, 
a to nejpozději do 3 pracovních dní od vyhlášení a požádá výherce o podrobnější informace sloužící k předání 
výhry. Neodpoví-li výherce na Organizátorem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne 
odeslání zprávy, výherce ztrácí nárok na výhru a ta nebude zařazena zpět do Soutěže. 

Vyloučení ze soutěže 

Ze Soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům Soutěže, stejně tak všichni 
účastníci, u kterých Organizátor nabude podezření na nekalé herní taktiky (mezi nekalé herní praktiky patří např. 
zjištění, že v Soutěži vznikající Dílo není původní a porušuje práva třetích osob).  

Organizátor je oprávněn vyloučit ze Soutěže také ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny Organizátora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky Soutěže.  

Ze soutěže nejsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, ani osoby příbuzné. 

  

Práva a povinnosti 

http://www.ferobetcamp.cz
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Organizátor má právo kdykoliv změnit pravidla této Soutěže, včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit, a to tak, 
že změnu či ukončení vyhlásí na webové stránce www.ferobetcamp.cz 

Soutěžící prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem ke všem jím dodaným materiálům, myšlenkám a dílům, 
které v rámci jeho účasti v Soutěži vzniknou a že tyto neporušují právní předpisy ani jakákoli práva třetích osob               
(v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským                      
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Soutěžící převzetím výhry uděluje Organizátorovi výhradní oprávnění k výkonu práva užít výsledky Soutěže, a to 
bez časového a místního omezení. 

Soutěžící jsou povinni po celou dobu konání Soutěže dodržovat pokyny zástupců Organizátora, zejména jsou 
povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví a majetku v souladu s platnými právními předpisy. 

Soutěžící si nemohou nárokovat jinou výhru, než která jim byla předem prostřednictvím webové stránky 
deklarována. Žádnou z výher či účast v Soutěži není možné vymáhat soudní cestou. 

Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. 
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez 
sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než na uvedená v těchto pravidlech. 

Zpracování osobních údajů 

Účastí v Soutěži uděluje soutěžící souhlas, aby při organizaci Soutěže Organizátor zpracovával jeho osobní údaje 
v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, rodné číslo, kontaktní adresu na sociálních sítích 
(Instagram, Facebook), adresu pro doručování, podobiznu na profilové fotce, číslo bankovního účtu, případně 
další údaje poskytnuté v souvislosti se Soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení, oznámení a poukázání 
případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení Soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje 
zlikvidovány. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící má 
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Organizátora, a dále právo přístupu k osobním 
údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. 

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení ze Soutěže, včetně 
ztráty nároku na výhru. 

Organizátor tímto rovněž informuje účastníky, že na všech webových stránkách Organizátora, včetně sociálních 
sítí, může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze 
provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. 

Závěrečná ustanovení 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na 
straně Organizátora. Tato úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na 
www.ferobetcamp.cz/pravidla 

http://www.ferobetcamp.cz
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Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se 
řídí právním řádem České republiky.  

V Rousínově, dne 30. 09. 2022 

FEROBET s.r.o.


