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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 2022
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

František Jungvirt
Sklářský výtvarník, designér a malíř skla

Jakub Jahn
Nezávislý umělec a � lmař

Tereza Drobná
Produktová designérka z dua Mikolášková&Drobná

Veronika Pařízková
Šéfredaktorka magazínu Czechdesign 

Milada Valečková
Ředitelka Muzea Skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Lucie Karlová
Předsedkyně představenstva Preciosa Lighting 

Partneři

Mediální partner
Czech Design 

Další partneři
Designblok 22, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Česká sklářská společnost 

Ceny pro účastníky soutěže MASTER OF CRYSTAL 2022

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
 Vystavení díla na přehlídce designu Designblok 2022
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3 � nalisté získají:

Realizace návrhu přímo ve spolupráci s Preciosa Lighting
Možnost vystavení díla na přehlídce designu Designblok 2022

Harmonogram soutěže

Do 30. dubna 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

DEADLINE PRODLOUŽEN DO 13. 5. 2022

Do 30. května 2022 – odborná porota vybere 3 � nálové návrhy

Červen 2022 – individuální konzultace v Preciosa Lighting 

Červenec, září 2022 – realizace vybraných � nálových návrhů

Říjen 2022 – prezentace � nalistů a vyhlášení vítěze PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2022

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, 
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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.

Hodnotitelé si vyhrazují právo hlavní cenu neudělit nebo neudělit žádnou z cen. Vyhlašovatel tak může odmítnout 
všechny předložené návrhy. Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek.

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).
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Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

PRECIOSA – LUSTRY, a.s., IČO 00012645, se sídlem Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, spis. zn. B 37 vedená 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Osobní údaje budou zpracovány pro účel:

Zajištění organizace soutěže a účasti subjektu osobních údajů (autora) v soutěži, příprava a uzavření licenční smlouvy 
a účely související. 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je: 

Postup před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy. Na základě tohoto právního důvodu budou osobní údaje uchovávány 
po dobu trvání daného ročníku soutěže a 2 roky po jejím skončení.

Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu:

viz výše

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

Máte právo kdykoli se obrátit na vyhlašovatele a požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup 
k Vašim osobním údajům. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných 
údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti pro� lování a automatizovanému rozhodování, právo 
na výmaz osobních údajů. 

Uvedená práva můžete uplatnit na:

e-mailu privacy@preciosalighting.com, příp. poštou na adrese sídla vyhlašovatele. S případnou stížností se můžete 
obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz, 
www.uoou.cz, tel: +420 234 665 800

Pro� lování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů:

Pořadatel nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii: 

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Zašle-li autor rovněž svoji fotogra� i a informace o své osobě, dává tímto zasláním souhlas s jejich zpracováním 
a zveřejněním. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. 
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Breathe fresh air into the world of design as

THE MASTER OF CRYSTAL 2022

The Master of Crystal is a prestigious competition for all young creative minds, students, and graduates of secondary 
school or university specialising in design and art. As well as for anyone with the desire to in� uence the shape of 
contemporary Czech design. 

The competition’s theme for 2022 is 
LIGHT FOR WELL-BEING

Light grants life and hope. It warms, encourages, and calms. And it can heal as well.
Light makes the unknown less fearful, hopelessness bearable, and the intangible clearer. It brings encouragement and 
balance to every darkened corner, both physical and in our souls.

Our age is so accelerated that we have to slow down at times, take a break, be alone with our thoughts, and learn how to 
accept peace and comfort.

Our world continues to change faster and faster, as do our plans, vision, and goals.
In such a time, it’s imperative that we know how to balance the chaos around us. How to properly establish the principles 
of well-being. And create a space around us that helps us to do so. That is why the whole direction of product design was 
also created around the idea of transforming interiors into oases of serenity that recharge, inspire, and provide cheer.

Accept our challenge. Show us how you perceive well-being.

Assignment

Join light with crystal, and let them shine.
Create an object of light or an installation that evokes well-being. Ask questions and provide answers in an extraordinary 
piece that enthuses the judges’ panel as well as anyone who sees your creation. We want to see your talent, joy, and 
enthusiasm.

Questions to inspire you:

 How does light in� uence our feelings and moods? 
 What sort of positive e� ects does light have on your life? 
 How do you perceive the function of light for everyday life?  
 Can light heal?
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Expert Committee

František Jungvirt
Glass artist, designer, and glass painter

Jakub Jahn
Independent artist and � lmmaker

Tereza Drobná
Product Designer from the duo Mikolášková & Drobná

Veronika Pařízková
Editor in Chief of the Czechdesign magazine 

Milada Valečková
Executive Director of the Glass And Jewelry Museum in Jablonec nad Nisou

Lucie Karlová
Chairwoman of the Preciosa Lighting Board of Directors

Partners

Media partner
Czech Design 

Other partners
Designblok 22, The Glass And Jewelry Museum in Jablonec nad Nisou, the Czech Glass Society

Awards for those participating in the MASTER OF CRYSTAL 2022 competition

The competition’s main winner will receive:

 The title of “PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2022” 
 The realisation of their own design in cooperation with Preciosa Lighting
 A monetary reward of 30,000 CZK
 A 2-day trip to Milan Design Week 2023
 The opportunity to present their work at a Czech exposition of design where Preciosa Lighting will be participating
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The 3 � nalists will receive:

 The realisation of their own design in cooperation with Preciosa Lighting
 The opportunity to present their work at a Czech exposition of design where Preciosa Lighting will be participating

Competition Schedule

By 30 April 2022 – promoting the competition online and oÆine 

30 April 2022 – � nal date for sending the application form to the competition, together with your design; submitting the 
designs to the announcer

NEW DEADLINE MAY, 13

By 30 May 2022 – the Expert Committee’s decision on which designs will continue to the next round

June 2022 – individual consultation at Preciosa Lighting 

July, September 2022 – realising the selected � nalists’ designs 

October 2022 – presenting the � nalists and announcing the winner of PRECIOSA – MASTER OF CRYSTAL 2022

How to register for the competition?

Via the electronic application form at www.masterofcrystal.com.
30 April 2022 is the date by which the competition’s application form 
must be sent, together with your design.

Conditions to the Competition

Any secondary school or university students with a focus on the decorative arts, as well as any designers aged 33 and 
younger, can apply to compete. Employees of any of the Preciosa Group companies can also participate.

This is a public competition for the most suitable o� er in the sense of § 1772 et seq. Act No. 89/2012 Coll. of the Civil Code. 
By notifying the authors of the designs that have been selected for the project’s � nale that their design has been selected 
as a winner in the competition, the competition’s announcer, i.e., PRECIOSA – LUSTRY, a.s., accepts the author’s o� er 
of the winning design to conclude a license agreement when the author of the winning design provides the license to use 
the winning design, under provision
§ 61 of Act No. 121/2000 Coll., to the competition’s announcer, i.e., PRECIOSA – LUSTRY, a.s. The license to the winning 
design applies to the author’s work, as well as any part of it, and by all known methods of use and without any territorial, 
time-related, technological, or quantitative limitations, and with unlimited purpose. In particular, the winning design 
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may be used at exhibitions, in both printed and electronic format, and other promotional materials, in Preciosa press, 
at points of sale, etc., and used as a template for producing a limited collection of products that can then be presented, 
distributed, and otherwise used inde� nitely. The above-mentioned license also includes the authorisation to incorporate 
the winning design or its parts into other works, to the extent given in this article. The winning design, however, may not 
be used as a template for mass product production. As a matter of priority, the author of the winning design undertakes 
to negotiate the granting of the license to use the winning design as a template for mass product production by the 
Preciosa Group, which will request the license, and grant such a license under the standard conditions.

If no one from the Preciosa Group requests that the author of the winning design grant the license to use the winning 
design as a template for mass product production within two years after the competition has ended, the author of the 
winning design is entitled to grant this license to third parties, unless otherwise agreed upon by the parties.

PRECIOSA – LUSTRY, a.s. is not obliged to use the provided license. PRECIOSA – LUSTRY, a.s. is entitled to grant the 
rights under the license, in whole or in part, for a fee or free of charge to a third party (sublicense) or to assign the license, 
in whole or in part, for a fee or free of charge to a third party. Under the provided license, the author of the winning design 
is not entitled to the winning design themself, nor are they entitled to provide the same license of its use to anyone else. 
The author of the winning design grants PRECIOSA - LUSTRY, a.s. permission to publish the winning design and agrees 
that the winning design, or its parts, has been published or used without mentioning its authorship in cases where this is 
standard practice. If the author’s name is mentioned, it may be mentioned in conjunction with the name of their school, 
assuming they are a student.

As the commission for providing the license, the author of the winning design shall receive from the announcer the 
competition’s award, as stated in these Conditions to the Competition. 

The evaluators reserve the right to not impart the main award nor any of the awards. Therefore, the announcer is entitled 
to reject all submitted designs. The organiser has the right to alter these conditions or add newly published conditions to 
them at any time.

In their design, the submitted artworks must meet the requirements for the media coverage of the event – PC processing, 
renders, elaborate sketches, etc. Another condition for participating in the competition is to provide the design and 
visualisation of the submitted artwork; it is also possible to deliver a realistically processed design. All physical objects 
submitted by the competition’s participants to the announcer may be kept by the announcer.

The submitted artwork cannot be presented by the author anywhere else before this competition has ended (i.e., before 
31. 10. 2022). An exception applies to submitted artwork being worked on by students at the same time as � nal or other 
school works, which can be presented to the necessary extent in connection with the creation and presentation of these 
works. Once the competition has ended, the winning designs can only be presented with consent from PRECIOSA – 
LUSTRY, a.s. and the following text: Winner/Finalist of the Master of Crystal 2022 competition.

All parts of the application form must be complete, including the applicant’s contact information (� rst name, surname, 
address, email, telephone number, age, and the school where the author studies). The graphical form of the design in either 
solid or electronic form, with explanatory notes, is also required (a description of the details, materials, and visualisation 
of the object and its functionalities).
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Processing Personal Data

Personal Data Administrator:

PRECIOSA – LUSTRY, a.s., CRN: 00012645, with its registered o�  ce at Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, � le ref. B 
37, held at the Regional Court in Ústí nad Labem.

Personal data shall be processed for the following purpose:

Ensuring the organisation of the competition and the participation of the subject of personal data (the author) in the 
competition, preparing and concluding the license agreement, and all related purposes.

Legal grounds for processing personal data:

The pre-contractual procedure and ful� lment of the agreement. Based on these legal grounds, personal data shall be 
stored during the given year of the competition and for two years after it has ended.

Personal data shall be processed to the extent of:

see above

Rights related to processing personal data:

You have the right to contact the announcer at any time and request information on the processing of your personal 
data as well as access to them. You have the right to the transferability of personal data, the right to correct inaccurate or 
incomplete data, the right to restrict processing, the right to object to pro� ling and automated decision-making, and the 
right to delete personal data. 

You can apply the above-stated rights at the following email address:

privacy@preciosalighting.com, or by post sent to the announcer’s registered o�  ce. You can also contact the O�  ce for 
Personal Data Protection, Lt. Col., Sochora 727/27, 170 00 Prague 7-Holešovice with any potential complains via email: 
posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel: +420 234 665 800

Pro� ling and automated decision-making:

The organiser does not use automated decision-making when processing personal data. 

Transferring personal data outside the European Union:

Personal data are not handed over to third parties with registered o�  ces outside the European Union.

If an author also sends in their photograph and information about themself, this constitutes consent for these items to 
be processed and published. This consent may be withdrawn at any time.




