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Vnes svěží vítr do světa designu jako

MASTER OF CRYSTAL 2022

Master of Crystal je prestižní soutěž pro všechny mladé kreativce, studenty i absolventy středních nebo vysokých škol 
se zaměřením na design a umění. A také pro každého, kdo má chuť ovlivňovat podobu současného českého designu. 

Téma soutěže pro rok 2021
LIGHT FOR WELLBEING

Světlo dává život i naději. Hřeje, povzbuzuje, uklidňuje. A může i uzdravovat. 
Světlo činí neznámé méně děsivým, beznadějné snesitelným, neuchopitelné jasnějším. Přináší povzbuzení a rovnováhu 
do všech temných koutů, ať už jde o prostor nebo naši duši. 

Doba je natolik zrychlená, že je nezbytné občas zpomalit, zastavit se, být se svými myšlenkami a učit se, jak se hodit 
do klidu a pohody. 

Náš svět se mění čím dál tím rychleji, stejně jako naše plány, vize, cíle. 
V takovou dobu je naprosto stěžejní umět chaos kolem vybalancovat. Dobře si nastavit zásady wellbeingu. A vytvořit 
kolem sebe prostor, který nám v tom pomůže. Proto také vznikl celý směr produktového designu založený na přetváření 
interiérů s cílem vytvořit oázu klidu, která nabíjí, inspiruje, rozveseluje. 

Přijmi naši výzvu. Ukaž nám, jak wellbeing vnímáš ty. 

Zadání

Propoj světlo s křišťálem a nech je zářit. 
Vytvoř světelný objekt nebo instalaci, která v tobě evokuje wellbeing. Polož si otázky a přetav odpovědi v mimořádné dílo, 
kterým nadchneš porotu i každého, kdo tvůj výtvor uvidí. Chceme vidět tvůj talent, radost i nadšení.

Otázky, kterými se můžeš inspirovat: 

Jak světlo ovlivňuje naše pocity i nálady? 
Jaký pozitivní vliv má světlo na tvůj život? 
Jak vnímáš funkci světla pro každodenní život? 
Dokáže světlo léčit?
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Odborná komise

Složení komise bude zveřejněno v lednu 2022.  

Ceny pro účastníky soutěže MASTER OF CRYSTAL 2021

Hlavní vítěz soutěže obdrží:

Titul „PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2022“ 
 Realizaci návrhu přímo ve spolupráci s Preciosa Lighting
 Finanční odměnu ve výši 30 000,- Kč
 2denní výlet na Milan Design Week 2023
 Možnost vystavení díla na české výstavě designu, kde bude Preciosa Lighting participovat

3 � nalisté získají:

Realizace návrhu přímo ve spolupráci s Preciosa Lighting
Možnost vystavení díla na české výstavě designu, kde bude Preciosa Lighting participovat

Harmonogram soutěže

Prosinec 2021 – vyhlášení ročníku Master of Crystal 2022

Leden 2022 – zveřejnění odborné komise soutěže 

Do března 2022 – propagace soutěže online a o�  ine 

30. dubna 2022 – poslední termín pro zaslání přihlášky do soutěže spolu s vypracovaným soutěžním návrhem; předání 
vypracovaných návrhů vyhlašovateli

Do 30. května 2021 – rozhodnutí odborné poroty o návrzích postupujících do dalšího kola

Červen 2022 – individuální konzultace v Preciosa Lighting 

Červenec, srpen 2022 – realizace vybraných � nálových návrhů

Září 2022 – rozhodnutí odborné komise o celkovém vítězi soutěže

Říjen 2022 – prezentace � nalistů a vyhlášení vítěze PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2022
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Jak se do soutěže přihlásit?

Přes elektronickou přihlášku na www.masterofcrystal.com. 
Termín pro odevzdání přihlášky do soutěže společně se soutěžním návrhem je stanoven nejpozději do 30. dubna 2022.

Podmínky soutěže

Do soutěže se může přihlásit kterýkoliv student/studentka střední nebo vysoké školy uměleckoprůmyslového zaměření 
nebo kterýkoliv designér/designérka do 33 let. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společností Skupiny Preciosa. 

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku. Tím, že vyhlašovatel soutěže, tj. společnost PRECIOSA – LUSTRY, a.s., oznámí autorům návrhů, které byly 
vybrány do � nále projektu, to, že jejich návrh byl v rámci soutěže oceněn, přijme zároveň vyhlašovatel soutěže nabídku 
autora oceněného návrhu na uzavření licenční smlouvy, kdy autor oceněného návrhu poskytuje ve smyslu ustanovení 
§ 61 zákona č. 121/2000 Sb. vyhlašovateli soutěže, tj. společnosti PRECIOSA – LUSTRY, a.s., licenci k užití oceněného 
návrhu, jakožto autorského díla, resp. kterékoli jeho části, a to všemi známými způsoby užití a bez omezení územního, 
časového, technologického, množstevního a bez omezení účelu. Zejména je možné užití oceněného návrhu na výstavách, 
v tištěných, elektronických a jiných propagačních materiálech, v novinách Preciosa, v místech prodeje apod. a jeho užití 
jako předlohy k výrobě limitované kolekce výrobků, které pak mohou být neomezeně prezentovány, distribuovány, 
a jinak užity. Shora uvedená licence zahrnuje též oprávnění zařadit oceněný návrh či jeho části, do jiného díla a užít 
v rozsahu dle tohoto článku. Oceněný návrh však není možné užít jako předlohu pro hromadnou výrobu výrobků. Autor 
oceněného návrhu se zavazuje přednostně jednat o  poskytnutí licence na využití oceněného návrhu jako předlohy 
pro hromadnou výrobu výrobků se společností Skupiny Preciosa, která ho o poskytnutí licence požádá, a takovou licenci jí 
za obvyklých podmínek poskytnout.

Nepožádá-li žádná ze společností Skupiny Preciosa autora oceněného návrhu o poskytnutí licence na využití oceněného 
návrhu jako předlohy pro hromadnou výrobu výrobků ani do dvou let od ukončení soutěže, je autor oceněného návrhu 
oprávněn poskytnout tuto licenci třetím osobám, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

PRECIOSA – LUSTRY, a.s není povinna poskytnutou licenci využít. PRECIOSA – LUSTRY, a.s. je oprávněna práva 
z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, 
úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Autor oceněného návrhu není oprávněn v rozsahu poskytnuté licence 
oceněný návrh sám užít, ani není oprávněn poskytnout stejnou licenci k jeho užití jinému. Autor oceněného návrhu 
uděluje společnosti PRECIOSA – LUSTRY, a.s. svolení ke zveřejnění oceněného návrhu a souhlasí s tím, aby oceněný 
návrh, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé. Bude-li jméno 
autora uváděno, může být uvedeno i ve spojení s názvem školy, jejímž je studentem.

Jako odměnu za poskytnutí licence obdrží autor oceněného návrhu od vyhlašovatele soutěže cenu uvedenou výše 
v těchto podmínkách soutěže.
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Hodnotitelé si vyhrazují právo hlavní cenu neudělit nebo neudělit žádnou z cen. Vyhlašovatel tak může odmítnout 
všechny předložené návrhy.

Soutěžní díla musí svým provedením splňovat požadavky na medializaci akce – PC zpracování, rendery nebo 
propracované skici apod. Pro účast v soutěži je dále podmínkou návrh a vizualizace soutěžního díla, možné je i dodání 
reálně zpracovaného designu. Veškeré hmotné předměty předané účastníky soutěže vyhlašovateli si vyhlašovatel může 
ponechat.

Soutěžní práce nesmí být prezentovány autorem nikde jinde před ukončením této soutěže (tj. před 31. 10. 2022). Výjimkou 
jsou soutěžní práce zpracovávané studenty zároveň jako klauzurní nebo jiné školní práce, které mohou být prezentovány 
v nezbytném rozsahu v souvislosti s vytvářením a prezentací těchto prací. Po ukončení soutěže smí být oceněné návrhy 
prezentovány pouze se souhlasem PRECIOSA – LUSTRY, a.s. a textem: Oceněno v soutěži Master of Crystal 2022.

Součástí přihlášky musí být kompletní kontaktní údaje přihlašovaného (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, 
telefon, věk a škola, kterou autor studuje). Samozřejmostí je gra� cká podoba návrhu v pevné či elektronické formě 
s legendou (tedy popiskem detailů, materiálu a představením objektu a jeho funkcionalit).


