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1 PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE / CONDITIONS OF 
PHOTOGRAPHIC COMPETITION 

 

1.1 ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE / COMPETITION ORGANIZER 

Organizátorem soutěže na téma “Nejlepší fotoprojekt 2020÷2021” (dále pouze soutěž) je 
společnost Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. (dále pouze organizátor). 

 
 
 

The organizer of the competition “Best photoproject 2020 ÷ 2021” (hereinafter only the 
competition) is Master Therm heat pumps s.r.o. company (hereinafter referred to as the 
Organizer). 
 

1.2 ÚČEL SOUTĚŽE / PURPOSE OF THE COMPETITION 

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem našich partnerů o vzájemnou internetovou 
spolupráci a součinnost na budování partnerských vztahů, vzbudit zájem o kreativní 
využití fotografií k budování image a značky našich tepelných čerpadel a ukázat tak 
veřejnosti praktické využití našich zařízení. 

 
 
 

The main purpose of the competition is to stimulate the interest of our partners in mutual 
internet cooperation and cooperation in building partnerships, to arouse interest in the 
creative use of photographs to build the image and brand of our heat pumps and to show 
the public the practical use of our equipment. 

1.3 TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE / DATE OF COMPETITION 

Soutěž probíhá od 1.6.2020 do 1.2.2021 
 
 
 

The competition runs from 1.6.2020 to 1.2.2021 

1.4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE / COMPETITION PARTICIPANTS 

Tato soutěž je určena pro všechny registrované partnery společností, kteří v čase konání 
soutěže mají zaregistrovaný a platný přístup s příslušným heslem na naši “Partnerskou 
sekci” na internetových/webových stránkách www.mastertherm.cz 

http://www.mastertherm.cz/
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(https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/) a www.mastertherm.eu  
(https://www.mastertherm.eu/wp-login.php). 
 
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže 
má právo posoudit splnění těchto podmínek. 
V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku 
nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze 
soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí 
za ním. 
 
Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými 
organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící 
postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií či projektu, které 
přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez 
jakékoliv finanční nebo materiální náhrady. 
Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: 
jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo. 
Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení. 
 
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků. 
V případě, že bude mít nárok na výhru soutěžící mladší než 18 let, převezme cenu jeho 
zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého 
zákonného zástupce.  

 
 
 

This competition is intended for all registered partners of companies who at the time of 
the competition have registered and valid access with the appropriate password to our 
“Partner section” on the Internet / website www.mastertherm.cz 
(https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/) and 
www.mastertherm.eu  (https://www.mastertherm.eu/wp-login.php). 
 
The competition will include those competitors who meet the conditions of the 
competition. The competition organizer has the right to assess the fulfillment of these 
conditions. 
If it is proved that someone will be the winner of the contest, for example due to false 
information or other violation of the rules of the contest, he / she is not entitled to the 
prize. 
 
By participating in the competition the competitor agrees with the competition rules set 
by the organizer and undertakes to respect and observe them. In the event that the 

https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/
http://www.mastertherm.eu/
https://www.mastertherm.eu/wp-login.php
http://www.mastertherm.cz/
https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/
http://www.mastertherm.eu/
https://www.mastertherm.eu/wp-login.php
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competitor proceeds in violation of these rules (eg he / she will not be the author of 
photographs or project submitting to the competition), the organizer reserves the right 
to exclude the competitor from the competition without any financial or material 
compensation. 
In accordance with the Personal Data Protection Act, as amended, the contestant grants 
consent to the processing of personal data to the extent of at least: name, surname, email 
address, telephone number. 
At the same time, this consent is granted for evaluation purposes. 
 
Participation in the competition is free of charge and without any additional financial 
claims and requirements. 
In the event that a competitor younger than 18 years of age is entitled to the prize, his / 
her legal representative or the winner will receive the prize directly with the written 
permission of his / her legal representative. 

1.5 SOUTĚŽNÍ PODKLADY / COMPETITION DOCUMENTATION 

Platné soutěžní podklady (texty, fotografie, obrázky) musí být převzaty z projektů a 
instalací zařízení Master Therm a našeho partnera (společnosti) registrovaného v 
“Partnerské sekci”, které byly zkoladuovány a nebo zprovozněny (tzn. dokončeny a 
převzaty jako hotové dílo zadavatelem). Toto musí být provedeno v období roku 2019 až 
2021. 
Zařízení Master Therm musí vycházet z typové řady: 

 
 
 

Valid competition documents (texts, photographs, pictures) must be taken from projects 
and installations of Master Therm equipment and our partner (company) registered in 
the “Partner Section” that were installed (approved by the authorities) and/or put into 
operation. This must be done between 2019 and 2021. 
Master Therm devices must be based on the type series: 
 

BoxAir 
 

BoxAir Inverter 
 

BoxAir Inverter Split / 
Combi 

 
  EasyMaster 

 

AquaMaster  AquaMaster Inverter  AquaMaster Inverter Combi 
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Fotografie může být doplněna o schemata nebo obrázky, avšak pouze zvlášť v rámci 
doprovodného popisu/textu/projektu/formuláře. 

 
 
 

The photograph may be accompanied by diagrams or pictures, but only separately within 
the accompanying description / text / project / form. 

1.6 FAKTORY HODNOCENÍ / PHOTO RATTING FACTORS 

 
Faktory hodnocení fotografie (viz.poznámky níže): 
 

I. Atraktivita snímku 1 ÷ 5 bodů 
II. Technické zpracování 1 ÷ 5 bodů 

III. Nápad/kreativita 1 ÷ 5 bodů 
IV. Využití světla 1 ÷ 5 bodů 
V. Osobní hodnocení 1 ÷ 5 bodů 

 
Vždy musí být zaslána 1 soutěžní fotografie v .jpg ( orientace na šířku, doporučené 
rozlišení min. šířka 1600 x výška 900 pixelů, velikost obrázku max. 3MB ). Dále dle 
možností zašlete vyplněný soutěžní formulář. 
 
Faktory hodnocení textu (viz.poznámky níže): 
 
VI. Vyplnění formuláře 0 ÷ 13 bodů 

VII. Osobní hodnocení dalších textových/projektových podkladů 0 ÷ 3 body 
 

Zašlete na adresu: 
k.guzek@mastertherm.cz nebo p.kurfirt@mastertherm.cz 

Figure 1 - příklad soutěžní fotografie / example competition photo 

mailto:k.guzek@mastertherm.cz
mailto:p.kurfirt@mastertherm.cz
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Photo rating factors (see notes below): 
 
I. Image attractiveness 1 1 5 points 
II. Technical processing 1 ÷ 5 points 
III. Idea / Creativity 1 ÷ 5 points 
IV. Light Usage 1 ÷ 5 points 
V. Personal Rating 1 ÷ 5 points 
 
1 contest photo in .jpg must be sent (landscape orientation, recommended resolution 
min. width 1600 x height 900 pixels, image size max. 3MB). Furthermore, if possible, 
complete (even partially) and submit the contest form. 
 
Factors for text evaluation (see notes below): 
 
VI. Completing the form 0 ÷ 13 points 
VII. Personal evaluation of other text / project materials 0 ÷ 3 points 
 
Send the documentation to: 
k.guzek@mastertherm.cz or p.kurfirt@mastertherm.cz 

1.7 KATEGORIE / CATEGORIES 

1.7.1 Obytné domy (rodinné, bungalovy, hausbóty atd.) / Residential (house, 
bungalow, houseboat etc.) 

1.7.2 Komerční výstavba (panelové a bytové domy a kanceláře) / Commercial 
(block of flats, apartment buildings and offices  etc.) 

1.7.3 Průmyslová instalace (továrny, výrobny, sklady, lodě atd.) / Industrial 
(factory, production plant, warehouse, ships etc.) 

 
Soutěžící (společnost, partner) se může v rámci této soutěže účastnit maximálně 2 
kategorií. 

/ 
One competitor (company, partner) can participate in a maximum of 2 categories within 
this competition. 
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1.8 PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA / RIGHTS AND OBLIGATIONS 
OF THE ORGANIZER 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či 
soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. 
 
 
 
The organizer reserves the right to change the rules of the competition at any time, to 
return its validity, or to terminate the competition or cancel it without compensation. 
 

1.9 AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE / COPYRIGHT, LICENSE 

Umístěním soutěžních fotografií na internetové stránky společnosti MasterTherm nebo 
jejich zaslání do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských 
práv podle autorského zákona.  
Odesláním soutěžních fotografií a podkladů či projektových informací do soutěže uděluje 
soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním těchto informací či fotografií 
na internetových/webových stránkách společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. 
, dále na sociálních sítích a na profilech společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. 
(například: Instagram, Facebook, Twitter) a souhlasí s podmínkami soutěže. 
 
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný 
poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění 
a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých 
obchodních záměrů. 
Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že 
je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní podklady a fotografie a důsledky jeho zaslání 
nebo zveřejnění. 
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní podklady a fotografie, 
které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, 
občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy, dále texty a fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s 
vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. 
 
Zasláním fotoprojektu (obrázků, fotografií, textů apod.) do soutěže potvrzuje jejich 
odesilatel, že s podmínkami soutěže byli seznámeni autoři i jejich zákonní zástupci.  
Soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotoprojektu vzniká povinnost autora samotného 
zdržet se užívání dotčeného fotoprojektu, a to osobně i prostřednictvím třetích osob. 
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By placing contest photos on the MasterTherm website or submitting them to the contest, 
the contestant declares that they are a legitimate copyright holder under the Copyright 
Act. 
By submitting the competition photos and background information or project information 
to the competition, the competitor grants the organizer permission to publish such 
information or photos free of charge on the website / website of Master Therm heat 
pumps s.r.o. company, on social networks and on profiles of Master Therm heat pumps 
s.r.o. company (such as Instagram, Facebook, Twitter) and agree to the terms of the 
contest. 
 
The organizer is not required to use the granted license. The Organizer is entitled to grant 
a third party rights in whole or in part to a third party, in particular in order to publish and 
disseminate information on the course and results of the competition, as well as to fulfill 
its business plans. 
 
By submitting contest photos to the contest, the contestant acknowledges and agrees 
that he is solely responsible for his contest background and photographs and the 
consequences of sending or publishing them. 
 
The organizer reserves the right not to include in the competition those documents and 
photographs that will in any way violate or limit the general rules of morality, 
cohabitation, or in any way contrary to generally binding legal regulations, as well as texts 
and photographs with religious or political content , with vulgar, racist, or other generally 
unacceptable content. 
 
By sending a photo project (pictures, photographs, texts, etc.) to the contest, the sender 
confirms that the authors and their legal representatives were acquainted with the terms 
of the contest. 
 
The contestant acknowledges that sending the photoproject creates an obligation of the 
author himself to refrain from using the photoproject in question, both personally and 
through third parties. 

1.10 HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ / PHOTOES EVALUATION 

Soutěžní podklady hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Master Therm 
tepelná čerpadla s.r.o. . Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v 
kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí 
je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně 
zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení 
pravidel soutěže. 
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Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 1. 3. 2021 na internetových/webových 
stránkách www.mastertherm.cz nebo www.mastertherm.eu. Vítězové budou 
kontaktováni prostřednictvím platné zaregistrované e-mailové adresy v “Partnerské 
sekci”. 
 
 
The competition documents are evaluated by an expert jury composed of representatives 
of Master Therm heat pumps s.r.o. company. The organizer reserves the right to change 
the composition of the jury at any stage of the competition. It is not possible to appeal 
against the jury's evaluation; its decision is final and unchangeable, except when it is 
subsequently found, after the evaluation of the competition, that the contest participant 
has won a prize based on false data or violation of the competition rules. 
The winners will be announced by March 1, 2021 at www.mastertherm.cz or 
www.mastertherm.eu at the latest. Winners will be contacted via a valid registered email 
address in the “Partner Section”. 

1.11 SOUTĚŽNÍ CENY / COMPETITION PRIZES 

1.místo v kategorii Obytné domy / Residential:   pGDx terminal 
1.místo v kategorii Komerční výstavba / Commercial: Neobox 
1.místo v kategorii Průmyslová instalace / Industrial: Exten.box 1OEK+PGD v. EN 
 
Výhru nelze směnit za hotovost. Každý účastník soutěže navíc získává firemní čepici 
Master Therm bez uvedení velikost a typu. 
 
 
 
1st place in Residential category:  pGDx terminal 
1st place in Commercial category: Neobox 
1st place in Industrial category: Exten.box 1OEK + PGD version EN 
 
The prize cannot be exchanged for cash. In addition, each contestant receives a Master 
Therm corporate cap without specifying size and type. 

1.12 PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO / COMPETITION RULES AND 
APPLICABLE LAW 

Tato pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže přístupná v naší “Partnerské sekci” na 
internetových/webových stránkách https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-
ke-stazeni/  a  (https://www.mastertherm.eu/wp-login.php). 
Pravidla soutěže a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obecně závaznými právními 
předpisy České republiky.  
 
 

http://www.mastertherm.cz/
http://www.mastertherm.eu/
https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/
https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-stazeni/
https://www.mastertherm.eu/wp-login.php
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These competition rules are available in our partner section for the duration of the 
competition and on the website / https://mastertherm.cz/partnerska-sekce-soubory-ke-
stazeni/ a (https://www.mastertherm.eu/ wp -login.php). 
The rules of competition and the legal relations ensue from them with binding legal 
regulations regulations of the Czech Republic. 

1.13 POZNÁMKY / NOTES 

Atraktivita snímku 
Na snímku bude přidaná hodnota (více atraktivní). Např.zajímavý moment, netradiční 
situace apod. "Wooow" efekt.  
Technické zpracování 
Posouzení technického zpracování snímku (ostrost, barevnost snímku, tonalita, stopy po 
retušování, stín autora, končetiny, jiná rušivá technologie atp).  
Nápad/kreativita 
Autor se fotografii věnoval, přemýšlel nad jejím obsahem (nějaký umělecko-technický 
záměr atp.), který lze vyfotit pouze zřídka, protože většina fotografií je spíše 
dokumentačních. 
Využití světla 
Využití světla ovlivňuje vše. Atmosféra snímku, protisvětlo atd. 
Osobní hodnocení 
Hodně subjektivní - jak moc se celkově líbí či nikoli a má je každý z porotců soutěže zcela 
odlišné. 
Vyplnění formuláře – formulář musí být vyplněn technicky správně, aby byl bodově 
ohodnocen (ověřte/prověřte s dalšími podklady): 
Sekce A – vyplnění za každý řádek: 1/2 bodu (celkem 2 body) 
Sekce B – označení typu čerpadla: 1 bod 
Sekce C – označení jakékoliv výbavy pro každé jednotlivé odd: 1 bod (celkem 4 body) 
Sekce D  – vyplnění řádku počet čerpadel: 1/2 bodu 

– vyplnění řádku Výkon topení: 1/2 bodu 
– vyplnění řádku Výkon chlazení: 1/2 bodu 
– vyplnění řádku typ čerpadla: 1/2 bodu 
– vyplnění řádku COP: 1 bod 

Sekce E  – vyplnění řádku Roční úspory energie: 1 bod 
  – vyplnění řádku Roční finanční úspory: 1 bod 
  – vyplnění za každý další řádek: 1/2 bodu (celkem 1 bod) 
Osobní hodnocení dalších textových/projektových podkladů 
Hodně subjektivní – další podklady nedodány/ověřené vyplnění formuláře dalšími 
podklady/dodána další fotka/dodány projektové podklady dle rozsahu. 
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Photo attractiveness 
The image will have added value (more attractive). For example an interesting moment, 
unusual situation, etc. "Wooow" effect. 
Technical processing 
Assessment of technical processing of the image (sharpness, color of the image, tonality, 
traces of retouching, shadow of the author, limbs, other interfering technology, etc.). 
Idea / creativity 
The author devoted himself to photography, thinking about its content (some artistic-
technical intention, etc.), which can be photographed only rarely, because most of the 
photographs are rather documentary. 
Use of light 
The use of light affects everything. Image atmosphere, backlight, etc. 
Personal rating 
Much subjective - how much they like or not (each of the jury members is different). 
 
Completing the form - the form must be filled in technically correctly to be scored 
(check/compare with other documents): 
Section A - fill in for each row: 1/2 point (total 2 points) 
Section B - pump type designation: 1 point 
Section C - identification of any equipment for each compartment: 1 point (4 points in 
total) 
Section D  
- Fill in: Number of pumps: 1/2 point 
- Fill in: Heating capacity: 1/2 point 
- Fill in: Cooling capacity: 1/2 point 
- Fill in: Type of pump: 1/2 point 
- Fill in: COP: 1 point 
Section E  
- Filling in the line: Annual energy savings: 1 point 
- Filling in the line: Annual financial savings: 1 point 
- Completion for each additional line: 1/2 point (total 1 point) 
 
Personal evaluation of other text / project materials 
Much subjective - no additional documents delivered / verified filling in the form with 
additional documents / delivered another photo / delivered project documentation 
according to the extent. 
 


