
 

   

Dobrý den,  
 
zasíláme Vám pravidla 15. ročníku soutěže „HSF System Modelium 2023“, kterou pořádá mezinárodní stavební skupina 
HSF System ve spolupráci s developerskou skupinou ANTRACIT a partnerem Svazem výrobců vlnitých lepenek.  
 
1. POČET ÚČASTNÍKŮ: 

• Každá přihlášená škola má možnost zařadit do soutěže dva modely stavby (dva soutěžní týmy). Na každém 

modelu může pracovat maximálně 5 studentů.  

• Pokud bude v rámci školy pracovat více skupin a vznikne více staveb, je nutné, aby každá škola interně vybrala 

maximálně dvě stavby a ty do soutěže zařadila.  

 

2. TÉMA SOUTĚŽE: 

• Student/i musí navrhnout a vytvořit originální model stavby podle vlastního/originální návrhu na 

téma „Nejvyšší mrakodrap Evropy“. 

• Student/i nesmí v modelu zkopírovat nebo využít žádnou již existující podobu mrakodrapu. Odborná porota 

bude posuzovat následující aspekty: originální nápad, neotřelá myšlenka, kreativita, invence a moderní 

přístup. 

 

3. MATERIÁL NA STAVBU MODELU: 

• Model stavby musí být vytvořen výhradně s využitím vlnité lepenky (kartonu). Dominantou modelu stavby 

musí být samotná budova mrakodrapu. Model musí ukázat také vnitřní uspořádání stavby (interiéry apod.) 

• Soutěžící nesmí na model stavby použít barvy. Pokud chtějí barevný model či jeho část, tak musí použít 

barevnou lepenku nebo barevné použité obaly z kartonu. Jiný materiál (např. lepidlo, drát nebo silon) může 

sloužit pouze jako spojovací materiál. 

• Velikost stavby je omezena maximálním rozměrem 1 x 1 m (podstava) x 1,5 m (výška). Jedná se o maximální 

rozměr, stavba může mít i menší rozměr, dle potřeby autorů. 

• V případě postupu do národního finále a superfinále je nutné vyrobit transportní obal pro bezpečnou 

přepravu modelu (Obal musí splňovat dostatečnou ochrannou funkci pro přepravu, manipulace s ním musí 

být co nejkomfortnější. Systém zabalení musí být navržen tak, aby stavba šla co nejbezpečněji a nejpohodlněji 

vytáhnout a znovu umístit zpět do obalu). 

• Limitované množství materiálu (vlnité lepenky) poskytne soutěžícím zdarma pořadatel soutěže. Materiál 

obdrží každá přihlášená škola. Termín doručení bude dojednán v průběhu února 2023. 

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: 

• Odborná porota bude v soutěži hodnotit a bodovat následující kritéria: 1. Originální nápad a kreativní řešení 

modelu, 2. Invence a moderní přístup ke stavbě. 3. Řešení vnitřního uspořádání, 4. Práce s vlnitou 

lepenkou, 4. Celkový dojem stavby, 5. Dodržení stanovených pravidel 
 

5. ZÁKLADNÍ KOLO: 

• Pro účast v soutěži (v základním kole) je nutné vytvořené modely staveb nafotit.  

• Fotografie modelů, prosím, zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 12. května 2023, a to 

prostřednictvím serveru uschovna.cz na e-mailovou adresu: radvakova@crestmorava.cz 

• Doporučujeme zaslat soubor kvalitních fotografií (300 DPI, minimálně 5 fotografií), které ukáží stavbu ze 

všech pohledů včetně zajímavých detailů, neboť právě na základě fotografií bude vybírat odborná porota 

stavby do národního finálového kola v České republice i na Slovensku. Alespoň na jedné fotografii by měli 

být studenti se svým modelem.  

http://www.uschovna.cz/
mailto:radvakova@crestmorava.cz


 

   

6. NÁRODNÍ FINÁLE: 
 
I.  Česká republika: 

• Do národního finále v České republice postoupí 6 nejlepších modelů staveb ze základního kola, do kterého 
zašlou své modely přihlášené školy z České republiky. 

• Postupující školy/stavby budou oznámeny účastníkům soutěže (kontaktní osobě z dané školy) do 24. května 
2023.  

• V Česku bude národní finále probíhat v sídle společnosti HSF System v Ostravě. Datum konání bude 
upřesněno (přibližně 1. pol. června 2023). 

• Každého z finalistů může reprezentovat v národním finále maximálně 2 osoby (zástupce studentského týmu 
a pedagogický doprovod). 

• Každý finalista si připraví prezentaci své soutěžní stavby v programu Microsoft PowerPoint (max. délka 
prezentace je 5 minut). Stavbu bude prezentovat před odbornou porotou. 

• Dopravu stavby na národní finále zajistí pořadatel soutěže. 
 

II. Slovensko:  

• Do národního finále na Slovensku postoupí 6 nejlepších modelů staveb ze základního kola, do kterého 
zašlou své modely přihlášené školy ze Slovenska. 

• Postupující školy/stavby budou oznámeny účastníkům soutěže (kontaktní osobě ze školy) do 24. května 
2023. 

• Na Slovensku bude národní finále probíhat v sídle společnosti HSF System v Žilině. Datum konání bude 
upřesněno (přibližně 1. pol. června 2023). 

• Každého z finalistů může reprezentovat v národním finále maximálně 2 osoby (zástupce studentského týmu 
a pedagogický doprovod) 

• Každý finalista si připraví prezentaci své soutěžní stavby v programu Microsoft PowerPoint (max. délka 
prezentace jsou 3 minuty). Stavbu bude prezentovat před odbornou porotou. 

• Dopravu stavby na národní finále zajistí pořadatel soutěže. 
 
7. MEZINÁRODNÍ SUPERFINÁLE 

• Do mezinárodního superfinále postoupí nejlepší 4 stavby (dle bodování) z národního finále v České republice 
a nejlepší 4 stavby (dle bodování) z národního finále na Slovensku. Celkem se v superfinále představí 8 staveb. 

• Finálové kolo se uskuteční v červnu 2023 v Ostravě. Místo a datum konání bude upřesněno (přibližně 2. pol. 
června 2023). 

• Každého z finalistů může reprezentovat v superfinále maximálně 6 osob (5x zástupci studentského týmu a 1x 
pedagogický doprovod). 

• Superfinalisté soutěže svůj projekt na slavnostním vyhlášení odprezentují formou prezentace, kde představí 
svůj model (viz prezentace pro národní finále).  

• Každý účastník superfinále si připraví také kreativní videoprezentaci (max. délka 1 minuta). Video bude 
použito pro propagaci soutěžícího na sociálních sítích Instagram a Facebook pořadatele soutěže. 

• Dopravu modelů na mezinárodní superfinále zajistí pořadatel soutěže. 
  



 

   

8. STRUKTURA CEN: 
 
I. Národní finále – Česká republika:  

• 1. místo: 15 000 Kč 

• Cena zaměstnanců HSF System: 7 500 Kč 

• 6x příspěvek na dopravu: 2 000 Kč  
 
II. Národní finále – Slovensko:  

• 1. místo: 625 EUR 

• Cena zaměstnanců HSF System: 315 EUR 

• 6x příspěvek na dopravu: 85 EUR 
 
III. Mezinárodní superfinále: 

• 1. místo: 25 000 Kč 

• 2. místo: 15 000 Kč 

• 3. místo: 10 000 Kč 

• Cena veřejnosti: 5 000 Kč  
 

• Cena veřejnosti bude probíhat na instagramovém profilu https://www.instagram.com/hsfsystemmodelium/ 
pořadatele soutěže mezi národními finálovými koly a superfinále. Stavba každého ze superfinalistů bude 
prezentována ve vlastním příspěvku. Vítězem Ceny veřejnosti bude příspěvek s největším počtem lajků. 

 

• Všechny peněžité odměny (mimo dopravného na národní finále) budou výhercům předány ve formě 
voucherů/poukazů do předního českého/slovenského e-shopu. 

 
9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 

Česká republika: 

• V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č.  111/2019 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních a Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) uděluji tímto společnosti 

HSF System a.s., se sídlem Lihovarská 689/40a, PSČ 718 00, Ostrava - Kunčičky; zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce číslo 24893; dobrovolně souhlas (potvrzením účasti v 

soutěži) se zpracováním osobních údajů a údajů o škole.  

 

Další ujednání: 

• Zpracování Vašich osobních údajů je potřebnou součástí organizace akce v České republice a na Slovensku. Za 

tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, tituly, e-mail, telefon, korespondenční adresu, fotografie. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání soutěže, pouze pro vlastní marketingové účely (spojené se 

soutěží – informace na webu, Facebooku, Instagramu, tiskové zprávy pro média, foto dokumentace a video 

dokumentace apod.).  

• Za účelem organizace soutěže poskytujeme Vaše osobní údaje také společnosti Crest Communications Ostrava 

s.r.o., IČ: 25383612, která soutěž organizuje a koordinuje v České republice a na Slovensku. 

  

https://www.instagram.com/hsfsystemmodelium/


 

   

10. OSTATNÍ: 

• Finálové modely zpřístupní školy/studenti k zapůjčení pro účely HSF System s cílem další možné prezentace, 
vždy s uvedením autora modelu a školy jeho původu. Stavby samotné zůstávají majetkem školy, příp. 
studentů. 

• Projekt bude mediálně komunikován v celostátních a regionálních médiích. Případnou návštěvu školy 
novinářem budeme konzultovat s vedením školy před jejím uskutečněním. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a také si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu soutěž zkrátit, 
přerušit nebo úplně zrušit.  Výhru nelze soudně vymáhat a na výhru neexistuje právní nárok. 
 

11. RÁMCOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE: 

Činnost Termín 

Doručení vlnité lepenky do škol Únor 2023 

Termín pro zaslání fotografií modelu do Základního kola  do 12. května 2023 

Výběr nejlepších staveb, které postoupí do národního finále 
v Česku a národního finále na Slovensku do 24. května 2023 

Národní finále v Česku a na Slovensku 1. pol. června 2023 

Cena veřejnosti červen 2023 

Superfinále v České republice 2. pol. června 2023 

 
12. KONTAKTY – ORGANIZÁTOR: 
Eliška Radváková 
Mobil: +420 737 544 867 
E-mail: radvakova@crestmorava.cz 
 
Lukáš Klapil 
Mobil: 603 824 194 
E-mail: klapil@crestmorava.cz 
 
13. SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
https://www.facebook.com/HSFSystemModelium 
https://www.instagram.com/hsfsystemmodelium/ 
 
Facebook   Instagram 

mailto:radvakova@crestmorava.cz
mailto:klapil@crestmorava.cz
https://www.facebook.com/HSFSystemModelium
https://www.instagram.com/hsfsystemmodelium/

