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Navrhněte obal určený pro nápoje. 

Designérům předkládáme výzvu, aby navrhli originální obaly 
určené pro nápoje – ať už zabalí lahve, plechovky nebo sáčky. 
Přijměte tuto výzvu a vytvořte pro nás svěží inovativní obal. 

Model Young Package žízní po takovém obalu – letos jsme  
THIRSTY FOR PACKAGING! 

Přihlašovat můžete soutěžní prototypy obalů určené k balení 
nápojů. Cílem soutěže je vybrat návrhy, které nejlépe splňují za-
dání soutěže. Více informací o očekávaných výstupech naleznete 
v kapitole „Zadání“.

Model Holding AG (dále též označován jako „Model Group“, 
„Vyhlašovatel“ nebo „Pořadatel“) vyhlašuje soutěž pro designéry 
Model Young Package 2023, jako hlavní organizátor této soutěže.



Abstrakt

Vyhlašovatel a organizátor

Model Group

Spoluorganizátor a mediální partner

German Design Council

Mediální partner 

CzechDesign

Charakter soutěže

Dvoukolová mezinárodní soutěž v obalovém desig-
nu. První kolo, ve které jsou soutěžní návrhy obalů 
hodnoceny anonymně, je otevřené. 
Druhé kolo je uzavřené a je do něj pozván vítěz 
prvního kola spolu s renomovanými designéry, vy-
branými vyhlašovatelem. Hodnocení prototypů 
obalů v této fázi není anonymní.

Harmonogram soutěže

01. 12. 2022 – zahájení registrace do prvního kola 
31. 03. 2023 – poslední termín první kolo soutěže 
(poslední den pro digitální přihlášení prací)
květen 2023 – setkání poroty pro první kolo
červen 2023 – zahájení druhého kola
září 2023 – setkání poroty pro druhé kolo
říjen 2023 – vyhlášení vítězů a nového tématu pro 
Model Young Package 2024

Podmínky účasti a kategorie soutěže

První kolo soutěže je otevřena účastníkům z celé-
ho světa od 15 let věku, studentům i profesionál-
ním designérům. Soutěžící se mohou přihlašovat v 
těchto kategoriích:

1/ High school – studenti středních a vyšších od-
borných škol od věku 15 let

2/ Unlimited – studenti vysokých škol a designéři 
bez omezení věku

Ocenění vítězných prací 

První kolo

Kategorie: Unlimited

1. místo   5,000 EUR
2. místo   3,000 EUR
3. místo   2,000 EUR

Kategorie: High Schools

1. místo   3,000 EUR
2. místo  2,000 EUR
3. místo  1,000 EUR

Online hlasování 1,000 EUR

Dále mohou být uděleny zvláštní ceny.

Druhá kolo

1. místo  8,000 EUR 
  (5000 jako finalistovi a 
  3000 EUR za vítězství)
Finalisté (3) 5,000 EUR

Téma soutěže

Téma soutěže je “Thirsty for Packaging”.

Nápojový obal dle soutěžního zadání – který chrání, 
vypráví příběh a snadno se používá. Nic menšího 
není výzvou pro všechny účastníky Model Young 
Package 2023. Mladí designéři mohou přihlásit 
inovativní prototypy pro balení lahví, sáčků nebo. 
Obalový materiál musí být z papíru, recyklovatelný 
nebo opakovaně použitelný. Více v kapitole 2/ Za-
dání. 

Předmět soutěže

Model Young Package je designérská soutěž 
zaměřená na návrhy papírových obalů. Do soutěže 
jsou přijímány soutěžní návrhy vyrobené z lepenky 
a jiných papírových materiálů. V případě zvláště 
zdařilých návrhů může vyhlašovatel požádat autora 
o dopracování návrhu pro jeho realizaci v sériové 
výrobě.

Kontakt

myp@modelgroup.com
young-package.com/en
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1. Předmět podání

Soutěžní návrhy pro první kolo

Soutěžící v první kole soutěže odevzdají soutěžní 
práce zaznamenané v digitální podobě (ve for-
mátu pdf). Soubor pdf bude obsahovat fotografie, 
podrobný nákres konstrukce, a požadovaný popis 
reálného funkčního prototypu. Nafocený prototyp 
musí být funkční maketa a musí odpovídat zadání 
určeném pro první kole (viz Kapitola 2 „Zadání“). 
Soutěžní návrh musí být proveden kvalitně s ohle-
dem na možné reprezentační a výstavní účely.

Soutěžní návrhy pro druhou kole

Soutěžící ve druhé kole odevzdají soutěžní práce 
ve fyzické podobě, ve formě reálného funkčního 
soutěžního návrhu obalu. Prototyp musí být funkční 
maketou a odpovídat zadání pro druhou kolo. Model 
musí být proveden kvalitně a celkový design realizo-
vatelný v sériové výrobě. 

2. Zadání 

Téma soutěže „Thirsty for Packaging“ jsou nápojové 
obaly.
Povoleny jsou veškeré recyklovatelné a/nebo znovu-
použitelné materiály, nejlépe papír nebo vlnitá lepen-
ka. Digitálně podat je možné jeden soutěžní návrh a 
vybrat si jednu z 3 konkrétních oblastí, uvedených 
v zadání níže. Musí být splněn základní požadavek, 
aby obal byl „pro jeden či více nápojů“ (lahví, plecho-
vek, vaků, sáčků).

2.1. Omnichannel obal pro nápoje

Vytvořte co nejdůmyslnější omnichannel obal pro 
nápoje. Omnichannel balení znamená více funkcí 
v jednom (zde: transportní sekundární balení pro 
e-commerce a klasické regálové balení pro mal-
oobchod v jednom). Tento obal musí fungovat u 
klasických maloobchodních regálů – být jednoduše 
atraktivní, aby zaujmul zákazníka, a zároveň prak-
tický na umístění nebo stohování. Obal by se měl 
také hodit pro internetových obchodníky, to zna-
mená vydržet manipulaci v kontaktních logistických 
centrech – v případě, že je zboží objednáváno online 
a přepravováno ke konečnému spotřebiteli. Tento 
obal musí prostě vyhovovat pro každý možný typ dis-
tribuce a prodeje bez jakéhokoliv omezení. Musí být 
bezpečný, vizuálně atraktivní, chytře navržený – od 

designu, přes kompletaci, balení, otevírání, v případě 
potřeby s funkcí opětovného zabalení v případě vra-
cení. Ideálně mít i další „funkce navíc“, které by nám 
mohly zjednodušit život.

2.2. Nejekologičtější obal pro nápoje

Někdy méně zkrátka znamená více. Tento obal musí 
být zcela zaměřen na udržitelnost a efektivní nak-
ládání s materiálem. Dobře navržená funkce dokáže 
často více než tuny materiálu. Vytvořte nejúspornější 
a zároveň důmyslně propracované sekundární balení 
pro nápoje, aniž byste obětovali základní požadav-
ky. Vynikajících výsledků můžete dosáhnout i když 
použijete méně ohýbaného, skládaného nebo 
řezaného materiálu, který ale důmyslně rozmístíte a 
uspořádáte. Zaměřte se na výběr materiálu, rozměry, 
výplňový materiál, znuvupoužitelnost až po jeho 
uzavírání a likvidaci/recyklaci.

2.3. Špičkový designový obal pro nápoje

Vytvořte ten nejlepší nápojový obal, který bude cí-
lit především na ty, kteří dokážou ocenit eleganci, 
vzhled a nerezignovali na funkčnost. Obal by měl 
působit od prvního dojmu – linie, rohy, hrany, křivky. 
Vně i uvnitř zde půjde o především o design a prezen-
taci. Materiál, povrch, potisk, finální úprava – dovole-
no je vše, co bude estetické a rafinované. Soustřeďte 
se na design, snadnou manipulaci při použití, výběr 
materiálů, doplňkové funkce. Čekáme skvělý obal, 
který bude synonymem krásy a funkčnosti.

3. Podmínky pro účast

Tato soutěž je vyhlašována jako mezinárodní a 
dvoukolová. První kolo je otevřené a hodnocení v 
něm je anonymní. První kolo soutěže je otevřené 
účastníkům starším 15 let z celého světa, studentům 
a profesionálním designérům, kteří splňují podmínky 
soutěže uvedené v těchto pravidlech. Druhé kolo je 
otevřené pro vítěze prvního kola a pozvané renomo-
vané designéry.

Soutěžící se mohou přihlašovat v těchto kategoriích:

1/ High school – studenti středních škol a vyšších 
odborných škol od věku 15 let
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2/ Unlimited – studenti vysokých škol a designéři 
bez omezení věku

Soutěžící nesmějí podat jednu soutěžní práci do 
obou kategorií. 

Do první kola soutěže budou přijaty práce pouze 
těch účastníků, kteří se zaregistrovali přes online 
registrační formulář. 
Do druhé soutěžní kola budou přijímány práce pou-
ze od designérů, které organizátor do druhé kolo 
vybral. 

Náklady na výrobu soutěžních návrhů a poštovné 
hradí účastník.
Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a 
zůstávají v archivu vyhlašovatele soutěže.

4. Termíny

Uzávěrka první kola soutěže: 31. března 2023

Registrační formulář bude   
do 16. hodin dne 31. března 2023

Porota, první kolo:  květen 2023
Porota, druhá kolo:   září 2023
Vyhlášení vítězů:  říjen 2023

5. Použitý materiál

Materiál použitý pro soutěžní návrh obalu musí 
být materiál polygraficky zpracovatelný, typově 
používaný firmou Model Group, především to je celá 
škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, 
další materiály lze použít jako doplňkové. Více o ma-
teriálech najdete na www.modelgroup.com.

Soutěžní návrh nesmí obsahovat žádné skutečné 
potraviny, léčiva nebo výživové doplňky. Porušení 
tohoto požadavku je důvodem k vyřazení ze soutěže. 
Povoleny jsou prázdné láhve, plechovky nebo vaky 
simulující zabalený výrobek.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlni-
té lepenky na některé z poboček MODEL Pack Shop, 
v České republice a na Slovensku.

CZ
Model Opava – Pack Shop
Nádražní okruh 23
Opava 746 01
pso@modelgroup.com
+420 553 622 751

Model Praha – Pack Shop
Bečovská 1279/15
Praha 10 - Uhříněves 104 00
psp@modelgroup.com
+420 272 705 926

SK
Model Bratislava – Pack Shop
Opletalova 7287
841 07 Devínska Nová Ves
info.psb@modelgroup.com
+421 2/495 125 82

Pro vyzvednutí prosím kontaktujte pří¬slušnou 
pobočku. Je možné požádat o 3-vrstvou lepenku 
typu E (tloušťka cca 1,5 mm) nebo B (tloušťka cca 3 
mm) a 5-vrstvou lepenku typu BC (tloušťka 7 mm). 
Všechny materiály jsou hnědo-hnědé v arších 120 x 
80 cm.
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6. Registrace soutěžních návrhů (první kolo)

Soutěžící se do soutěže registruje prostřednictvím 
online formuláře, který je umístěn na webu soutěže 
young-package.com/en. Zde vyplní kontaktní údaje 
a připojí popis soutěžní práce, který bude k dispozici 
porotě při hodnocení. Do první kola soutěže budou 
přijaty práce těch účastníků, kteří se registrovali 
prostřednictvím online registračního formuláře na 
webových stránkách a připojili tam formou přílohy 
svoji soutěžní práci. Soutěžní práce, které mají více 
autorů, se registrují pouze jednou. Pro jejich jména je 
vyhrazen prostor v registračním formuláři.
V rámci registrace budete požádáni o nahrání pdf 
souboru, který slouží k představení vašeho obalové-
ho prototypu porotě. Z důvodů zachování anonym-
ity je důležité neuvádět žádné osobní údaje (např. 
jméno, školu) a zaměřit se výhradně na prezentaci 
koncepce-fotky, popis práce a nákres konstruk-
ce. Buďte kreativní a najděte si vlastní způsob, jak 
soubor strukturovat (připojte odkazy na YouTube, 
vytvořte si vlastní grafickou úpravu nebo si zvolte 
vlastní paletu barev) – jediné požadavky jsou:

-  jeden soutěžící může podat pouze jeden soutěžní  
 návrh
-  soubor pdf smí obsahovat maximálně 5 fotografií
-  soubor pdf musí obsahovat nákres konstrukčního  
 řešení 
-  soubor pdf musí obsahovat název vaší soutěžní  
 práce a její popis v angličtině bez uvedení osob 
 ních údajů
-  celková velikost pdf souboru nesmí přesáhnout  
 10 MB

Bezprostředně po registraci obdržíte na potvrzovací 
stránce webu unikátní identifikátor. Tento identifiká-
tor si uložte pro účely budoucího ověření a případné 
žádosti o podporu. 

7. Podání soutěžních návrhů zařazených do 
užšího výběru, první kolo

Po předvýběru v dubnu 2023 vyzve pořadatel vy-
brané soutěžící e-mailem, aby fyzicky dodali své 
existující soutěžní návrhy. Soutěžní návrhy zařazené 
do užšího výběru pro závěrečné hodnocení porotou 
musí být fyzicky doručeny na adresu pořadatele 
soutěže. Unikátní kód obdržený při registraci 
uvede soutěžící přímo na soutěžním návrhu (co 
nejelegantnějším způsobem) i na obálce či balíčku, 
ve kterém bude práce zaslána. Soutěžního návrhu by 

měl být zaslán zásilkovou službou zabalený tak, aby 
dorazil nepoškozený, tedy v přiměřeně velké krabici 
nebo obálce, kde bude řádně zajištěn. Soutěžní návrh 
musí být doručen na adresu pořadatele nejpozději v 
den uzávěrky 19. května 2023 (rozhodující je datum 
doručení). Později doručené soutěžní návrhy nebu-
dou porotou hodnoceny a ztrácí šanci vyhrát.
Soutěžní návrhy zašlete na adresu organizátora 
soutěže:
Model Obaly a.s. 
Model Young Package
Těšínská 2675/102
746 01 Opava
ČR

Upozornění pro zahraniční účastníky: Na zásilce 
uveďte prohlášení pro celní úřady: „Toto je předmět 
zaslaný do mezinárodní soutěže Model Young Pa-
ckage a jeho hodnota pro celní účely je maximálně 
10 EUR.“

8. Hodnocení v první kole

Obal by měl přinášet nová řešení a zaujmout 
vizionářským pojetím. Porota soutěže bude hodnotit 
především: 
-  inovativnost a kreativitu obalového designu
-  kreativitu návrhu a vizuální dojem
-  funkčnost obalu
-  ergonomii obalu
-  vhodnost pro výrobu
-  ekologický aspekt
-  úroveň kvality zpracování soutěžního návrhu

Vítěze určí porota jmenovaná organizátorem. Orga-
ni¬zátor zajistí, aby porota nevěděla, kdo je autorem 
hodnocených soutěžních prací, ani neměla přístup 
k identifikačním či kon-taktním údajům soutěžících. 
Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhod-
nutí ve všech záležitostech souvisejících se soutěží, 
včetně jejího přerušení či zrušení celé soutěže nebo 
jednotlivých kategorií. Organi¬zátor si vyhrazuje 
právo soutěž kdykoli zrušit. Organizátor si vyhrazuje 
právo nevybrat vítěze nebo hodnotit více uchazečů 
stejným pořadím v soutěži, jakož i právo udělit jen 
některé ceny.
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Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout neúplné 
nebo chybně vyplněné registrace. Organizátor si 
vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu 
soutěže. Účast v soutěži není nároková.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat do druhé 
soutěžní kola jednoho nebo více vítězů. Vyhlašova-
tel si vyhrazuje právo vybrat pro stáž do svého 
Ino¬vačního centra jednoho nebo více vítězů. 
Vyhlašovatel má také právo nepřijmout do svého 
Inovačního centra žádného z vítězů.

9. Ceny

První kolo

Kategorie Unlimited – studenti vysokých škol a 
designéři

1. místo   5,000 EUR
2. místo  3,000 EUR
3. místo   2,000 EUR

Kategorie High Schools – studenti středních a 
vyšších odborných škol
1. místo   3,000 EUR
2. místo  2,000 EUR
3. místo  1,000 EUR

Online hlasování 1,000 EUR

Dále mohou být uděleny zvláštní ceny:
- Cena Inovačního centra Model Group 
- Cena předsedy poroty 

Vítěz Ceny Inovačního centra Model Group získá 
třítýdenní placenou stáž v Inovačním centru Model 
Group.

Druhé kolo

1. místo   8,000 EUR (5000 jako finalistovi a 
  3000 EUR za vítězství)
Finalisté 5,000 EUR každému finalistovi

Vyplácení odměny – odměna (cena) bude vítězi vy-
placena převodem na jím uve¬dený bankovní účet 
nejpozději do 30 dnů od sdělení plateb¬ních údajů 
organizátorovi (budou-li poskytnuty kompletní úda-
je). Platební údaje k zaslání odměny budou vyžádány 
od vítěze po vyhlášení výsledků.

V případě, že je soutěžní práce dílem kolektivu, or-
ganizátor převede odměnu v plné výši na účet oso-
by, která soutěžní práci registrovala. Za následné 
rozdělení odměny mezi jednot-livé autory (členy 
kolektivu) podle výše jejich procentuálního podílu 
na soutěžní práci nebo podle jiné dohody kolektivu 
je odpovědný soutěžící, který soutěžní práci regis-
troval. V pří-padě, že nebude z jakýchkoliv objektiv-
ních důvodů možné uhradit odměnu na účet sdělený 
soutěžícím, vyhrazuje si organi¬zátor právo pozdržet 
vyplacení odměny do doby, kdy mu bude uveden 
náhradní účet dalšího, kolektivem autorů zvoleného 
zástupce. Za řádné splnění povinnosti organizátora 
(a vyhlašovatele) k vyplacení odměny vítězi se po-
važuje den odepsání částky z účtu organizátora. 
Odměna podléhá zdanění podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

10. Právní ujednání

Soutěžící svojí registrací stvrzuje, že se seznámil a 
souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je 
dodržovat. Soutě¬žící je oprávněn odeslat pou-
ze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho 
vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti ko-
lektivu autorů, kteří s účastí v soutěži i s těmito pra-
vidly sou¬hlasí a postupují ve shodě se soutěžícím. 
Soutěžící odpovídá za to, že má souhlas všech 
spoluautorů (včetně souhlasu s užitím jejích osob-
ních údajů), kteří se na jím registrované soutěžní 
práci podíleli. Přihlásit do soutěže se nemohou ty 
soutěžní návrhy, které již dříve vyhrály cenu.

Soutěžící je zavázán a zaručuje, že vytvořením 
soutěžního návrhu a jeho užitím pro účel této 
soutěže nezasáhl neopráv¬něně do jakýchkoliv 
práv třetích stran, zejména do práv autorských a 
práv souvisejících s právem autorským ve smys-
lu Autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění. Odevzdáním soutěžního návrhu soutěžící 
prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá prá-
va související se zhotovením a užitím díla. V případě 
nepravdivosti tohoto prohlášení od¬povídá soutěžící 
za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli či orga-
nizátorovi vznikla.
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Soutěže se nemohou účastnit autoři, popř. spoluautoři 
či spolupracovníci, kteří se bezprostředně zúčastnili 
přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže, jsou 
řádnými členy nebo náhradníky poroty, tajemníkem 
poroty, hodnotiteli soutěžních návrhů nebo odborní-
kem přizvaným do této soutěže, nebo jsou manželi, 
trvalými projektovými partnery, bezprostředními 
nadřízenými či přímými spolupracovníky těchto osob. 
Soutěže se dále nemohou účastnit zaměstnanci vyh-
lašovatele či orga¬nizátora soutěže, kteří se podíleli 
na projednávání a schvalo¬vání soutěžních podmí-
nek, soutěžního zadání nebo se budou podílet na 
projednávání a schvalování výsledků soutěže. Pokud 
v průběhu soutěže vyjde najevo, že tuto podmín-
ku vyzvaní účastníci nesplňují, budou ze soutěže 
vyloučeni.

Vyhlašovatel a organizátor se zavazují, že nez-
neužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Soutěžící si je 
vědom toho, že za¬slaný soutěžní návrh (soutěžní 
dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem i 
organizátorem zveřejněny a dále užity k účelům 
výstavním, archivní a propagační nebo do zpráv, a 
to odpovídajícími způsoby užití, včetně komunikace 
prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje 
jako opravňující, bezúplatné, bez časového, míst-
ního, technologického a množ¬stevního omezení. 
Návrh může být vyhlašovatelem a organizá¬torem 
dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí oso-
bou.

Registrací soutěžní práce uděluje soutěžící vyh-
lašovateli a organizátorovi souhlas v rámci komuni-
kace výsledků soutěže:
- s případným udělením rozhovoru o jejich soutěžní 
práci / příběhu médiím
- se zveřejněním případného příběhu / tématu a 
fotografie v médiích

Soutěžící uděluje pro dobu trvání běžného roku 
(do 31. prosince 2023) vyhlašovateli a organizáto-
rovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím 
bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce 
(díla) soutěžícím či třetí stranou a rovněž udělení či 
pře¬vod užívacích práv ve prospěch jakékoliv třetí 
strany je po dobu trvání soutěže zakázáno pro roz-
por se zájmy vyhlašovatele a orga¬nizátora soutěže.

Přihlášené práce se doručením na adresu organizá-
tora, tedy na adresu sídla Model Obaly a.s., stávají 
majetkem vyhla¬šovatele soutěže. V případě, že 
soutěžní práce při hodnocení porotou postoupí do 
užšího výběru, soutěžící se také zavazuje, že se do 

31. prosince 2023 zdrží užití a pře¬vodu práv bez 
předchozího výslovného souhlasu organizátora. 
Vyhlašovatel má v uvedené lhůtě přednostní právo 
uzavřít se soutěžícími úplatnou licenční smlouvu 
ohledně poskytnutí vý¬hradních užívacích práv 
týkajících se soutěžní práce (prací) ke komerčním 
účelům. Naopak v případě, že přednostní právo 
nebude využito, není jím soutěžící dále vázán. (Tím 
však nejsou dotčena oprávnění orga¬nizátora a vyh-
lašovatele užít soutěžní práci k účelům výstavním, 
do zpravodajství a pro propagaci, a to i po skončení 
soutěže).

Právo odkupu: Pokud bude vyhlašovatel chtít získat 
jakoukoliv soutěžní práci a tím k ní získat autorská 
práva (včetně práva na úpravy a převod), bude 
účastníkovi, který soutěžní dílo vytvořil, vyplace-
na jednorázová odměna a účastník neodvolatelně 
převede na vyhlašovatele všechna práva, právní titul 
a nároky týkající se soutěžní práce, včetně práv au-
torských. Pokud účastník již podal jakoukoli přihlášku 
(přihlášky) nebo mu byla již jakkoliv registrová-
na autorská práva co se týče předmětné soutěžní 
práce nebo jakéhokoli práva s touto prací spojená, 
účastník převede danou přihlášku (přihlášky) a/
nebo registraci (registrace) na vyhlašovatele a pos-
kytne mu veškeré informace o předmětné přihlášce 
(přihláškách) a/nebo registraci (registracích).
Platba uvedené jednorázové odměny je nezávislá na 
peněžní odměně za umístění v soutěži a bude vypla-
cena navíc. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odkoupit 
kteroukoliv soutěžní práci za jednorázovou odměnu 
1 000 € za jednu soutěžní práci. Pokud soutěžní práci 
předkládá kolektiv, musí být v podání uvedeno, který 
člen (členové) kolektivu je (jsou) vlastníkem au-
torských práv k soutěžnímu dílu. Účastník uvedený 
jako vlastník všech autorských práv k soutěžnímu 
dílu uvede a zaručí, že je jediným zákonným a 
skutečným vlastníkem těchto práv.

Ve všech záležitostech, jež se přímo dotýkají soutěže, 
zejména oznamování výsledků soutěže, v záležitos-
tech registračních a technických, bude komuni-
kace mezi účastníkem a vyhlašovatelem probíhat 
prostřednictvím elektronické pošty (zasláním zprávy 
prostým emailem) nebo ústně prostřednictvím tele-
fonu. Účastní-li se soutěže kolektiv autorů, bude vyh-
lašovatel komunikovat se soutěžícím, který soutěžní 
práci registroval.
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Vyhlašovatel ani spoluorganizátor nenese 
odpovědnost za škodu v případě, že nebude možné 
vybrané finalisty a/nebo vítěze soutěže úspěšně 
kontaktovat na emailové adrese a/nebo na mobil-
ním telefonním čísle, které byly uvedeny při regis-
traci do soutěže (při komunikačních problémech 
na straně soutěžícího, zejména pro nesprávnost či 
nefunkčnost emailové adresy a/nebo mobilního tele-
fonního čísla). Organizátor ani vyhlašovatel soutěže 
není odpovědný za technické problémy při přenosu 
dat elektronickými prostředky.

Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Nák-
lady spojené s výrobou soutěžní práce, případně 
další náklady soutěžícího hradí každý soutěžící sám. 
Vyhlašovatel ani spoluorganizátor nemohou hradit 
ani refundovat soutěžícím jejich náklady související 
s účasti v soutěži, pokud by tato možnost nebyla 
výslovně uvedena v těchto pravidlech. Výherce je 
povinen vypořádat své daňové povinnosti, pokud 
mu vzniknou v souvislosti s obdržením finanční ceny. 
Finanční odměna pro vítěze podléhá srážkové dani.

Pro veškeré právní vztahy, pravidla účasti, soutěžní 
podmínky, smluvní ujednání a užívací oprávnění 
je rozhodný právní řád České republiky. Všech-
ny dotčené osoby mají povinnost postupovat při 
řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží 
přednostně smírným jednáním za účasti organizá-
tora soutěže.

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se 
zpracováním svých osobních údajů v souladu s 
článkem 7 Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.
Osobní údaje, uvedené v registračním formuláři, 
se zpracovávají za účelem identifikace a evidence 
soutěžících (dále též jako „účastníků soutěže“) na 
dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyh-
lášení výsledků soutěže, resp. do případného písem-
ného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky 
od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správ-
ce (kterým je v daném případě vyhlašovatel), resp. 
zpracovatel (kterým je v daném případě organizá-
tor), povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní 
údaje zlikvidovat v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje účastníka soutěže 
budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v 
elektronické databázi správce, popř. zpracovatele. 
Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Účastník registrací v soutěži zároveň souhlasí s tím, 
aby mu vyhlašovatel / organizátor zasílal na email in-
formace o soutěži prostřednictvím informačního bul-
letinu, který se může týkat i příštích ročníků soutěže 
Model Young Package nebo může obsahovat ob-
chodní informace a nabídky. Přihlášení k odebírání 
tohoto informačního bulletinu dochází automaticky 
v rámci registračního formuláře; zrušení odběru je 
možné provést kdykoliv prostřednictvím webové 
aplikace.

Účastník soutěže má právo: 
- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou  
 zpracovávány
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osob 
 ních údajů
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat  
 aktualizovat nebo opravit
- požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Každý účastník soutěže má právo požádat správce 
nebo zpracovatele o blokování, provedení opra-
vy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. 
Účastník má právo svůj souhlas související s och-
ranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat 
prostřednictvím emailu na adrese myp@model-
group.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zá-
konnost zpracování vycházející ze souhlasu, který 
byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu 
nemá také vliv na zpracování osobních údajů, které 
správce provádí na základě jiného právního základu, 
než je účastníkem udělený souhlas. 

Další informace o zpracování osobních údajů viz web 
vyhlašovatele modelgroup.com.
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Odpovědnost vyhlašovatele a organizátora

Organizátor ani vyhlašovatel neodpovídají za:

- zpracování nebo vyhodnocení jakékoliv nepřesné  
 informace, technických nebo jiných chyb, která  
 mu budou sděleny v rámci registrace
- žádné problémy nebo technická selhání, zejména 
 jakýchkoliv telefonních sítí nebo linek, počíta-

čových internetových systémů, serverů,  tovatelů   
poskypočítačového zařízení, které nejsou v jeho  

 kompeten ci, v jejichž důsledku by kterákoliv 
 osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo 
 svůj vstup dokončit
- ztrátu dat, nedoručení nebo opoždění zásil 
 ky a jiné, způsobené třetími stra  
 nami, využívaných k přepravě a doručení zásilek  
 nebo dat
- ochranu autorských práv a práv duševního vlast 
 nictví

Registrací soutěžní práce nepřecházejí na organizá-
tora žádná převoditelná nebo licenční práva autora 
nebo původce.

V souvislosti s možným vývojem onemocnění Co-
vid-19 nebo jiné pandemie může organizátor kterou-
koliv část soutěže včetně vyhlášení uspořádat formou 
online, což platí i v případě, že bude vydáno odpo-
vídající mimořádné opatření Ministerstva zdravot-
nictví, nařízení vlády nebo zákon, který on-line formu 
doporučí nebo nařídí.



O soutěži

Soutěž Model Young Package je mezinárodně uzná-
vaná soutěž, která se koná již od roku 1996. Dnes je 
tato soutěž obalového designu největší svého dru-
hu na světě a díky různorodým kategoriím a talen-
tované komunitě zaujímá mezi ostatními soutěžemi 
i mezi začínajícími designéry výrazné postavení. 
Každoročně se jí účastní několik stovek mladých 
talentů. Slovo „mladý“ nemá nic společného s 
věkem, ale znamená „nováček v oboru“. Protože 
na věku nezáleží a s mimořádným nápadem může 
zazářit každý. 

Účastníci předvedou svůj pohled na obaly bu-
doucnosti, ze kterých odborná porota vybere ty 
nejpovedenější. Často jsou tyto ceny odrazovým 
můstkem pro další kariéru. Celá řada mladých 
vítězů je dnes respektovanými designéry: Jan 
Čtvrtník, který později pracoval pro NASA, IKEA či 
Elektrolux, Ladislav Škoda, šéfdesignér firmy Tesco-
ma nebo Jaroslav Juřica, autor oceňované židle 002 
pro firmu TON. 

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Model Holding AG
Industriestrasse 33
8570 Weinfelden
Switzerland

Spoluorganizátor a mediální partner soutěže
Rat für Formgebung Service GmbH - German 
Design Council 
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt
Germany

Mediální partner
CZECHDESIGN.CZ, z.s.
Vojtěšská 244/3, Nové Město
110 00 Prague 1

Kontakt:
myp@modelgroup.com 
Všechny informace o soutěži najdete na webu 
young-package.com/en


