
                                 
 
 

Golf Academy Ostrava a Vysoká škola podnikání, a.s. 
 

představují 
 

Golf Challenge 2015 
 
Golf Challenge 2015 je soutěž vyhlašována Golf Academy Ostrava (GAO) ve spolupráci s Vysokou 
školou podnikání, a.s. (VŠP). Jejím cílem je nabídnout studentům možnost pracovat na zadání, které 
vychází z reálných potřeb podnikatelského subjektu. Projekt GAO vznikl jako studentský projekt právě 
na VŠP, která jej v začátku podpořila. Následně úspěšně překonal první rok fungování a vstoupil do 
dalšího. Tento rok se ponese v duchu stabilizace, zvyšování kvality služeb, inovací a expanze k novým 
cílovým skupinám zákazníků.  
 
Jelikož jsme mladí a věříme v mladé lidi, studenty, jejich nadšení a nápady, rozhodli jsme se 
uspořádat společně s VŠP soutěž Golf Challege 2015. 
 
Jedná se o jedinečnou možnost realizovat se, uplatnit své nápady, vědomosti, zkušenosti a realizovat 
je v týmu mladých lidí, kteří vytvářejí nové a zajímavé příležitosti! 
 
V letošním roce je to téma “Zpracování marketingového plánu pro GAO”, přičemž studenti mají na 
výběr ze dvou cílových skupin:  
 
1) mladí lidé / student do 26 let (B2C) 
2) firemní zákazníci (B2B) 
 
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech, do prvního kola budou zařazeni všichni přihlášení, ze kterých 
bude vybráno nejlepších 5 do závěrečného finále. Marketingový plán musí být zpracován ve formě 
document MS Office Word a také ve formátu prezentace v libovolném programu. 
 
Vítěz obdrží 3000 Kč, golfový kurz a možnost realizace svého nápadu v rámci GAO.  Zároveň budou 
práce ohodnoceny body, případně zápočtem v rámci výuky. Student bude finančně zainteresován na 
nápadu v případě jeho realizace. Výsledný marketingový plán musí obsahovat uskutečnitelné návrhy 
realizace včetně rozpočtu, který by neměl přesáhnout částku 10 000 Kč (v případě, že bude vyšší 
částka podložena přesvědčivými argumenty, tak je možné ji navýšit).  
 
Hodnocené parametry: nápaditost, originalita, koncepce, realizovatelnost, přidaná hodnota, 
realizovaná analýza, rozpočet a aktuálnost s trendy v marketingu. Všechny uvedené parametry mají 
stejnou váhu.  Myšlení „out of the box“ bude hodnoceno kladně. Soutěžit mohou jednotlivci i týmy, 
v případě týmu zůstává finanční výhra stejná a další části výhry se vztahují na všechny členy týmu 
jednotlivě. 
 
Soutěž proběhne ve dvou kolech. Do prvního kola budou přijaty všechny přihlášené návrhy. Na 
základě elektronicky odevzdaných prací bude vybráno 5 nejlepších a ti postoupí do finále. Do konání 
finále budou moci přepracovat své návrhy na základě připomínek poroty a svých vlastních nápadů. 
Poté bude ve finále za osobní účasti poroty vybrán vítěz. Výběr vítěze proběhne na základě 
odevzdaného marketingového plánu a jeho prezentace ve finále. 
 



                                 
 
Přihlášení do soutěže proběhne zasláním marketingového plánu na email:  
golf-challenge@golfacademyostrava.cz 
Tento krok je zároveň souhlasem se soutěžními podmínkami uvedenými na konci tohoto dokumentu.  
 
Vyhlášení prvního kola proběhne prostřednictvím emailu a Facebooku. Vybraných 5 týmů postoupí 
do finále, které se uskuteční 12.6.2015 v Podnikatelském inkubátoru VŠP.  
 

Ve zkratce 
Co? Soutěž pro všechny studenty VŠP, cíl je zpracovat marketingový plán pro Golf Academy Ostrava 

Kde? Vysoká škola podnikání, a.s., informace naleznete na webu a FB 

Kdy? Letní semestr 2015, první kolo: 20.2.-23.4.2015, druhé kolo: 24.4.-12.6.2015, finále: 12.6.2015 

Jak? Dvoukolová soutěž, přihlášení probíhá formou zaslání projektu na emailovou adresu:  

golf-challenge@golfacademyostrava.cz do 23.4.2015 

Proč? Inspirace a možnost reálného uplatnění studentských nápadů, propojení absolventů, 

studentů a navázání aktivní spolupráce 
 
Práva a povinnosti organizátora soutěže 
Organizátorem soutěže je Golf Academy Ostrava, podnikající na živnostenské oprávnění na jméno 
Ondřej Čáp, IČ: 26663180, DIČ: CZ9007015919, se sídlem Fojtská 74/ 5, 712 00 Ostrava- Muglinov 
(dále jen „organizátor soutěže“ nebo „organizátor“). 
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo autoritativně rozhodovat všechny otázky týkající se této 
soutěže podle svého vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje zejména právo 
pravidla nebo soutěž změnit, soutěž pozastavit či zcela zrušit (aniž by byl vyhlášen vítěz soutěže). 
V případě zrušení soutěže nebude výhra vyplacena žádnému účastníkovi soutěže. Organizátor je 
oprávněn soutěž případně též prodloužit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo, pro případ 
jakéhokoliv, byť i jen sebemenšího, porušení soutěžních podmínek, dané účastníky ze soutěže kdykoli 
vyřadit, a to bez jakékoli náhrady. Veškeré nepřevzaté nebo neuplatněné výhry propadají 
organizátorovi soutěže. Totéž platí obdobně pro výhry, které v soutěži nikdo nezíská. Výhry v soutěži 
není možné vymáhat právní (soudní) cestou ani alternativně plnit v penězích. Účastníci soutěže berou 
rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že z titulu jejich účasti v soutěži jim nevznikají a ani do budoucna 
nevzniknou žádné nároky, kterých by se případně mohli právně domáhat vůči organizátorovi či 
jakékoli třetí osobě. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky. Účastníci soutěže 
souhlasí s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů v rozsahu svého jména, příjmení, 
elektronické adresy a telefonního čísla (za účelem vyhodnocení soutěže organizátorem a případného 
předání výhry). Účastníci soutěže vyjadřují účastí v soutěži, čímž je myšleno zaslání svého soutěžního 
projektu na emailovou adresu: golf-challenge@golfacademyostrava.cz, svůj souhlas s dodržováním 
těchto závazných pravidel. 
 
Při realizaci projektů máte možnost nás kontaktovat na emailovou adresu: 
info@golfacademyostrava.cz 
 
Těšíme se na všechny přihlášené projekty a věříme, že se pro všechny zúčastněné bude jednat 
o přínosnou a zajímavou zkušenost! 
 
Tým Golf Academy Ostrava! 
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