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Mezinárodní soutěž
obalového designu

Společnost Model Obaly a.s., (dále jen „Model
Obaly“ nebo „vyhlašovatel“) vyhlašuje soutěž
pro designéry Model Young Package 2019.
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Garantem a organizátorem soutěže je
CZECHDESIGN.CZ, z. s. (dále jen „CZECHDESIGN“ nebo „organizátor“), organizace
dlouhodobě prosazující design do praxe.

O SOUTĚŽI
Soutěž Model Young Package dává už přes dvacet let každoročně příležitost stovkám designérů
z celého světa prezentovat své originální nápady. Byla založeno v roce 1996 v České republice
a prošla jí celá řada mladých tvůrců, kteří se později stali respektovanými designéry. Historicky
prvním vítězem byl Jan Čtvrtník, který o několik let později pracoval pro NASA, IKEA či Elektrolux. V dalších ročnících zabodovali například Ladislav Škoda, šéfdesignér firmy Tescoma nebo
Jaroslav Juřica, autor oceňované židle 002 pro firmu TON.
Soutěž je dnes pořádána jako mezinárodní a je největší soutěží svého druhu na světě. Každoročně
se do ní hlásí téměř tisícovka designérů z více než 60 zemí světa. Porota složená z odborníků
hodnotí návrhy, které soutěžící musí posílat v podobě reálných prototypů v měřítku 1:1.

1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Model Young Package je soutěž zaměřená na výrobky z papíru, do soutěže jsou přijímány
prototypy obalů z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů.
Cílem soutěže je vybrat vítězné návrhy (díla), které nejlépe splní zadání.
U obzvláště povedených návrhů vyhlašovatel může oslovit autora pro dopracování a realizaci
návrhu ve výrobě.

2. TÉMA
Tématem soutěže pro rok 2019 je Zážitek z rozbalování. Zabalte jakýkoliv svůj oblíbený produkt
tak, aby jeho rozbalování chtěl každý sdílet na Instagramu!
Všichni milujeme rozbalování dárků a unboxing videa jsou v posledních letech na Youtube
obrovským hitem. Tomu správnému zážitku z rozbalování ale předchází promyšlený obalový
design. Každý balíček musí projít dlouhou cestou od výrobce, přes e-shop a doručovací službu až
do rukou zákazníka. V průběhu celé této cesty musí obal skvěle chránit svůj produkt, než přijde
velké finále – rozbalování. Na naše balíčky se těšíme, jsme plni očekávání. Právě chvíle rozbalování
je pro designéry tou nejlákavější výzvou. Jak zákazníka ještě víc potěšit, překvapit, přinést něco
navíc? Jak ozvláštnit tu krátkou chvíli, kdy musí obal zároveň perfektně fungovat i zapůsobit?
Letos se těšíme na vaši verzi takového funkčního obalu. Předveďte nám vaši vizi úžasného
Zážitku z rozbalování, která bude tak skvělá, že si ji prostě každý bude chtít nasdílet!

3. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je vyhlášena jako mezinárodní, jednokolová, otevřená a anonymní.
Soutěžící se mohou přihlašovat do těchto kategorií:
1/ High school – Studenti středních a vyšších odborných škol
2/ Unlimited – Studenti vysokých škol a designéři bez omezení věku
Do soutěže budou přijaty doručovací službou zaslané práce účastníků, kteří se před tím
zaregistrovali přes online registrační formulář.
Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí
být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně,
s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.
Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, do hodnocení budou zařazeny pouze obaly.
Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.
Náklady na soutěžní práci a na poštovné si hradí účastník.
Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají v archivu vyhlašovatele soutěže.

4. TERMÍNY
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE – 20. května 2018
Registrační formulář bude otevřen do – 20. května do 11. hodin
Osobně je možné práce odevzdávat dne 20. května od 14 do 18 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků: září 2019 v Praze.

5. POUŽITÝ MATERIÁL
Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný
firmou Model Obaly a.s., především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako
doplňkový materiál lze použít další materiály. Více o materiálech nejdete na www.modelgroup.com.
Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele
soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Moravských Budějovicích. Pro vyzvednutí může kontaktovat
paní Kateřinu Švarcovou na: katerina.svarcova@modelgroup.com. Je možnost požádat o 2-vrstvou
lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo
hnědo-hnědou, v arších 1,6 x 1,6 m.

6. REGISTRACE
Soutěžící se registruje do soutěže prostřednictvím online formuláře, který je umístěn na webu
soutěže (young-package.com). Zde vyplní kontaktní údaje a popis přihlašované práce, který bude
k dispozici porotě při hodnocení.
Soutěžící obdrží po registraci e-mailem kód, který je nutné uvést přímo na soutěžní práci
(co nejelegantnějším způsobem) i na obálku nebo balík, v němž bude práce zaslána!
V případě více autorů je práce registrována pouze jednou, pro jména všech autorů je
v registračním formuláři vyhrazen prostor.
V případě přihlašování více prací od jednoho autora je třeba registrovat každou zvlášť.

7. ZASLÁNÍ PRÁCE
Soutěžní práce se odesílá doručovací službou zabalená tak, aby došla nepoškozená, tedy
v přiměřeně veliké krabici nebo obálce, kde je stabilně zajištěná.
Soutěžící napíše kód své práce i na obálku nebo balík!

Soutěžní práce musejí být podány na poště nejpozději v den uzávěrky soutěže (rozhoduje datum
otisku razítka).

SOUTĚŽNÍ PRÁCE SE ZASÍLÁ NA ADRESU ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE:
CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Práce mohou být předány také osobně, ale pouze v den uzávěrky mezi 14. a 18. hodinou.
Upozornění pro zahraniční účastníky:
Na zásilce bude uvedeno Prohlášení pro celní úřady:
Jedná se o předmět zaslaný do mezinárodní soutěže Model Young Package a jeho hodnota
pro celní účely je maximálně 10 EUR.

8. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Obal by měl přinášet nová řešení a zaujmout vizionářským pojetím. Porota soutěže bude
hodnotit především:
• inovativnost, kreativitu
• konstrukční nápaditost
• funkčnost
• ergonomii obalu a snadnou manipulaci (obal by měl dokonale fungovat,
aby ho snadno otevřel i starší člověk nebo dítě)
• ekologický aspekt
• kvalitní úroveň zpracování modelu

9. OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ
Kategorie Unlimited
• 1. místo 2000 EUR
• 2. místo 1200 EUR
• 3. místo: 800 EUR
Kategorie High Schools
• 1. místo 1200 EUR
• 2. místo 600 EUR
• 3. místo: 400 EUR
Dále budou uděleny zvláštní ceny:
• Cena Inovačního centra Model Obaly
• Cena CZECHDESIGN
Jeden z vítězů získá 3 týdenní honorovanou stáž v Inovačním centru Model Obaly.

10. PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi
a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla)
osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění
pozdějších předpisů. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně
disponuje výkonem uvedených práv.
Přihlášením do soutěže a odesláním registrace soutěžící prohlašuje, že je nostitelem veškerých práv
k soutěžní práci. V případě nepravdivosti tohoto proslášení nese odpovědnost za jakoukoli škodu,
která tím Vyhlašovateli a/nebo Organizátorovi soutěže vznikne.
Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů, ani
jeho části. Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (dílo) a jméno autora mohou být
vyhlašovatelem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním, propagačním a marketingovým, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, pro všechny státy světa, bez časového,
technologického a množstevního omezení. Soutěžní práce může být vyhlašovatelem dále
poskytnuta a ke stejným účelům užita třetí osobou.
Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu
s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na
dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného
písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této
doby je správce (kterým je v daném případě Vyhlašovatel), resp. zpracovatel (kterým je v daném
případě Organizátor), povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě elektronické komunikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí Organizátorovi soutěže.
Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou
ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně
i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má
právo požádat správce nebo zpracovatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
svých osobních údajů.
Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku (do 1. 12. 2019) Vyhlašovateli a Organizátorovi
exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla)
soutěžícím či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je
v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže.

Přihlášené práce se doručením na adresu organizátora, tedy na adresu sídla CZECHDESIGN.CZ z. s.,
stávají majetkem vyhlašovatele soutěže společnosti Model Obaly a.s. . V případě, že soutěžní práce
(dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se
užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu 4 měsíců následujících po vyhlášení výsledků soutěže. Vyhlašovatel má v uvedené lhůtě přednostní právo uzavřít
se soutěžícím úplatnou licenční smlouvu ohledně poskytnutí výhradních užívacích práv týkajících
se soutěžní práce (díla) ke komerčním účelům. Využije-li vyhlašovatel či organizátor svého přednostního práva a nabídne soutěžícímu uzavření smlouvy za úplatu, je soutěžící povinen smlouvu
uzavřít a práva poskytnout. Naopak v případě, že přednostní právo nebude využito, není jím soutěžící dále vázán. (Tím však nejsou dotčena oprávnění organizátora a vyhlašovatele užít soutěžní práci
k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to i po skončení soutěže).
Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherce je povinen vypořádat své daňové povinnosti,
pokud mu v souvislosti s obdržením výhry vzniknou. Finanční odměna pro vítěze podléhá srážkové
dani.
Firma Model Obaly a.s. si vyhrazuje právo vybrat pro stáž do svého Inovačního centra jednoho, ale
i více vítězů. Vyhlašovatel má také právo nepřijmout žádného z vítězů.
Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je
rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení
jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti Organizátora
soutěže.

Vyhlašovatel soutěže
Společnost Model Obaly, a.s.
Organizátor soutěže
CZECHDESIGN.CZ, z.s.
Vojtěšská 3
110 00 Praha 1
Czech Republic
Kontakt
MgA. Michaela Holubec Birtusová
+420 773 541 673
michaela.birtusova@czechdesign.cz
Veškeré informace o soutěži najdete
na webu www.young-package.com

