MODEL
YOUNG
PACKAGE
2022

Food Is...
Mezinárodní soutěž
obalového designu

Společnost Model Obaly a. s., která je členem Model Group
(dále jen „Model Obaly“ nebo „vyhlašovatel“) vyhlašuje soutěž
pro designéry Model Young Package 2022.
Garantem a organizátorem soutěže je Czechdesign.cz, z. s.
(dále jen „Czechdesign“ nebo „organizátor“), organizace
dlouhodobě prosazující design do praxe.
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Abstrakt
Vyhlašovatel
Model Obaly a. s.
Organizátor
Czechdesign, z. s.

Ceny
Kategorie Unlimited
1. místo 2500 EUR
2. místo 1200 EUR
3. místo 1000 EUR
Kategorie High Schools
1. místo 1500 EUR
2. místo 600 EUR
3. místo 500 EUR

Charakter soutěže
Otevřená, jednofázová, anonymní, mezinárodní
Harmonogram soutěže
26. 01. 2022 – otevření registrací
11. 05. 2022 – poslední den pro doručení
soutěžních prací (den uzávěrky)
červen 2022 – zasedání poroty
září 2022 – vyhlášení výsledků soutěže
Předmět odevzdání
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.
Soutěžící je povinen odevzdat funkční model obalu v měřítku
1:1, práce musí být funkční maketou. Model musí být proveden
kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.
Do hodnocení budou zařazeny pouze registrované soutěžní
práce/obaly (tzn. práce, na kterých bude uveden unikátní registrační kód – viz dále).
Podmínky účasti a soutěžní kategorie
Soutěž je otevřena účastníkům z celého světa od 15ti let věku,
studentům i profesionálním designérům. Soutěžící se mohou
přihlašovat do těchto kategorií:
1. High school – Studenti středních a vyšších odborných
škol od 15ti let
2. Unlimited – Studenti vysokých škol a designéři bez
omezení věku

Dále mohou být uděleny zvláštní ceny.
Téma soutěže
Téma soutěže zní Food Is…
Jídlo je součástí každého dne a nároky na něj stále rostou
včetně jeho obalu. Obal tak přináší nejen jeho ochranu, ale
vypráví příběh. Příběh kvality, původu či příběh přípravy. Obal
dokáže vyzdvihnout jídlo na úroveň dárku, dokáže pobavit,
překvapit, vyvolat v nás radost, vytrhnout ze stereotypu a vrátit
do přítomnosti. Stejně jako jídlo, které ukrývá, musí obal splňovat ty nejpřísnější podmínky na kvalitu, šetrnost k planetě
a zároveň praktičnost. Dokážete takový navrhnout?
Způsob podání návrhu
Do soutěže budou přijaty práce účastníků, kteří se zaregistrovali přes online registrační formulář na webu soutěže a zaslali
nebo osobně odevzdali svou práci organizátorovi.
Soutěžní práce musí být podány k poštovní přepravě nejpozději v den uzávěrky soutěže, tj. 11. 05. 2022 (rozhoduje datum
otisku podacího razítka pošty nebo držitele poštovní licence).
Práce mohou být předány také osobně, ale pouze v den uzávěrky mezi 14. a 17. hodinou.
Soutěžní práce se zasílá na adresu organizátora soutěže:
Czechdesign,
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1,
Česká republika
Kontakt
myp@modelgroup.com
young-package.com
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1. Předmět soutěže

2. Téma

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. U obzvláště povedených návrhů vyhlašovatel může oslovit autora pro dopracování
a realizaci návrhu ve výrobě.

Tématem soutěže pro rok 2022 je „Food Is…”
Jídlo již dávno není jen o zahnání hladu nebo chuti. Jídlo je…
rituál, umění, inspirace. Jídlo je… požitek, radost, hra, vášeň,
láska, závislost, zdraví, relax. Jídlo je naší každodenní součástí
a zážitek z něho je umocněný jeho obalem.
Jídlo je součástí každého dne a nároky na něj stále rostou
včetně jeho obalu. Obal tak přináší nejen jeho ochranu, ale vypráví příběh. Příběh kvality, původu, organického nebo farmářského pěstování či příběh přípravy. Obal dokáže vyzdvihnout
jídlo na úroveň dárku, dokáže pobavit, překvapit, vyvolat v nás
radost, vytrhnout ze stereotypu a vrátit do přítomnosti. Stejně
jako jídlo, které ukrývá, musí obal splňovat ty nejpřísnější podmínky na kvalitu, šetrnost k planetě a zároveň praktičnost.
Jídlo a obal patří neodmyslitelně k sobě a měl by ho vždy posouvat na vyšší úroveň. Dokážete takový obal navrhnout?
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3. Podmínky účasti

4. Termíny

Soutěž je vyhlášena jako mezinárodní, jednofázová, anonymní,
otevřená. Soutěž je otevřena účastníkům z celého světa od 15ti
let věku, studentům i profesionálním designérům, kteří splní
soutěžní podmínky popsané v těchto pravidlech.

Uzávěrka soutěže: 11. května 2022
Registrační formulář bude otevřen
do 11. května 2022 do 11 hodin.

Soutěžící se mohou přihlašovat do těchto kategorií:
1/ High school - Studenti středních
a vyšších odborných škol od 15ti let
2/ Unlimited - Studenti vysokých škol
a designéři bez omezení věku

Práce je možné odevzdávat osobně
dne 11. května 2022 od 14 do 17 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků: září 2022 v Praze.

Soutěžící nemůže přihlásit tutéž soutěžní práci do obou kategorií zároveň.
Do soutěže budou přijaty práce účastníků, kteří se předtím
zaregistrovali přes online registrační formulář. Na soutěžní
práci je nutné uvést co nejelegantnějším čitelným způsobem
unikátní registrační kód získaný po vyplnění registračního
formuláře a následně je nutné svou práci zaslat nebo osobně
odevzdat organizátorovi.
Soutěžící je povinen odevzdat funkční model v měřítku 1:1,
práce tedy musí být funkční maketou – pokud je otevírací,
musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.
Soutěžící neodevzdává nic elektronicky, nepřikládá k práci
žádné CD nebo USB disk a ani portfolio. Do hodnocení budou
zařazeny pouze obaly. Práce odevzdané pouze elektronicky
nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny.
Náklady na výrobu soutěžní práce a poštovné hradí účastník.
Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají
v archivu vyhlašovatele soutěže.
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5. Použitý materiál

6. Registrace

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 najdete na www.modelgroup.com.

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.

Soutěžní práce nesmí obsahovat žádné skutečné jídlo, léčiva
nebo výživové doplňky. Porušení tohoto požadavku je důvodem k vyřazení ze soutěže.
Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky,
na některé z poboček MODEL Pack Shop, které jsou v Opavě,
Praze nebo Bratislavě. Pro vyzvednutí prosím kontaktujte příslušnou pobočku na https://www.packshop.cz/kontakty.html.
Je možnost 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.

Soutěžící obdrží po registraci emailem unikátní registrační
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 více autorů je v registračním formuláři vyhrazen prostor.
V případě přihlašování více prací od jednoho autora je třeba
registrovat každou zvlášť.
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7. Zaslání práce

8. Hodnocení soutěže

Soutěžní práce se odesílá doručovací službou zabalená tak,
aby došla nepoškozená, tedy v přiměřeně veliké krabici nebo
obálce, kde je stabilně zajištěná.

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

Soutěžící napíše unikátní registrační 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,
Česká republika
Práce mohou být předány také osobně,
ale pouze v den uzávěrky mezi 14. a 17. 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.“

Vítěze (výherce) určí porota jmenovaná organizátorem. Organizátor zajistí, aby porota nevěděla, kdo je autorem hodnocených
soutěžních prací, ani neměla přístup k identifikačním či kontaktním údajům soutěžících. Rozhodnutí poroty jsou konečná.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech souvisejících se soutěží, včetně jejího přerušení
či zrušení celé soutěže nebo její jednotlivé kategorie. Organizátor, 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.
Organizátor si vyhrazuje právo neúplné nebo chybně vyplněné
registrace odmítnout. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu
těchto pravidel v průběhu trvání soutěže. Účast v soutěži není
nároková.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat pro stáž do svého Inovačního centra jednoho, ale i více vítězů. Vyhlašovatel má také
právo nepřijmout do svého Inovačního centra žádného z vítězů.
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9. Ocenění vítězných prací

10. Právní ujednání

Kategorie Unlimited
1. místo 2500 EUR
2. místo 1200 EUR
3. místo 1000 EUR

Soutěžící svojí registrací stvrzuje, že se seznámil a souhlasí
s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je
výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti
kolektivu autorů, kteří s účastí v soutěži i s těmito pravidly souhlasí a postupují ve shodě se soutěžícím. Soutěžící odpovídá za
to, že má souhlas všech spoluautorů (včetně souhlasu s užitím
jejích osobních údajů), kteří se na jím registrované soutěžní
práci podíleli.

Kategorie High Schools
1. místo 1500 EUR
2. místo 600 EUR
3. místo 500 EUR
Dále mohou být uděleny zvláštní ceny:
→ Cena Inovačního centra Model Obaly
→ Cena Czechdesign
→ Cena předsedy poroty
Jeden z vítězů získá 3 týdenní honorovanou stáž v Inovačním
centru Model Group.
Odměna (cena) bude vítězi vyplacena převodem na jím uvedený bankovní účet nejpozději do 30 dnů od sdělení platebních údajů organizátorovi (v případě poskytnutí kompletních
údajů). Platební údaje k zaslání odměny budou vyžádány od
vítěze po vyhlášení výsledků.
V případě, že je soutěžní práce dílem kolektivu, organizátor
převede odměnu v plné výši na účet osoby, která soutěžní
práci registrovala. Za následné rozdělení odměny mezi jednotlivé autory (členy kolektivu) podle výše jejich procentuálního
podílu na soutěžní práci nebo podle jiné dohody kolektivu je
odpovědný soutěžící, který soutěžní práci registroval. V případě, že nebude z jakýchkoliv objektivních důvodů možné
uhradit cenu na účet sdělený soutěžícím, vyhrazuje si organizátor 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 výherce se považuje den odepsání částky
z účtu organizátora. Odměna podléhá zdanění podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Soutěžící je zavázán a zaručuje, že vytvořením soutěžního
návrhu a jeho užitím pro účel soutěže nezasáhl neoprávněně do jakýchkoliv práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským ve smyslu
zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Odevzdáním soutěžního návrhu soutěžící prohlašuje, že je
oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením
a užitím díla. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá soutěžící za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli
nebo organizátorovi vznikla.
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, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže,
jsou manželi, trvalými projektovými partnery, bezprostředními
nadřízenými či přímými spolupracovníky těchto osob. Soutěže
se dále nemohou účastnit zaměstnanci vyhlašovatele ani organizátora soutěže, kteří se podíleli na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání a nebo se budou
podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže. Pokud
v průběhu soutěže vyjde najevo, že tuto podmínku vyzvaní
účastníci nesplňují, budou ze soutěže vyloučeni.
Vyhlašovatel i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný
z návrhů, ani jeho části. Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou
být vyhlašovatelem i organizátorem zveřejněny a dále užity
k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním,
a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující,
bezúplatné, bez časového, místního, technologického a množstevního omezení. Návrh může být vyhlašovatelem i organizátorem dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou.
Registrací soutěžní práce uděluje soutěžící souhlas vyhlašovateli i organizátorovi v rámci komunikace výsledků soutěže:
→ s případným udělením rozhovoru o jejich soutěžní
práci/příběhu médiím
→ se zveřejněním případného příběhu/tématu a fotografie v médiích
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Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku (do 30. 12.
2023) 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).
Ve všech záležitostech, jež se přímo dotýkají soutěže, zejména
oznamování výsledků soutěže, v záležitostech registračních
a technických, bude komunikace mezi účastníkem a vyhlašovatelem probíhat prostřednictvím elektronické pošty (zasláním
zprávy prostým emailem) nebo ústně prostřednictvím telefonu.
Účastní-li se soutěže kolektiv autorů, probíhá komunikace se
soutěžícím, který soutěžní práci registroval.
Vyhlašovatel ani organizátor nenese odpovědnost za škodu
v případě, že nebude možné vybrané finalisty a/nebo vítěze
soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo na
mobilním telefonním čísle, které byly uvedeny při registraci do
soutěže (při komunikačních problémech na straně soutěžícího,
zejména pro nesprávnost či nefunkčnost e-mailové adresy a/
nebo mobilního telefonního čísla). Organizátor ani vyhlašovatel
soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky.
Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Náklady spojené
s výrobou soutěžní práce, případně další náklady soutěžícího si
nese každý soutěžící sám. Vyhlašovatel ani organizátor nehradí
ani neproplácí soutěžícím náklady s účasti v soutěži spojené
nebo v těchto pravidlech výslovně neuvedené. Výherce je povinen vypořádat své daňové povinnosti, pokud mu v souvislosti
s obdržením výhry vzniknou. Finanční odměna pro vítěze podléhá srážkové dani.
Pro veškerá právní vztahy, 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.
Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení (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, uvedené v registračním formuláři, se zpracovávají
k identifikaci a 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.Veškerá data
jsou ukládána v digitální formě.
Účastník registrací v soutěži zároveň souhlasí s tím, aby mu
vyhlašovatel / organizátor zasílal na email informace o soutěži prostřednictvím newsletteru, který se může týkat i příštích
ročníků soutěže Model Young Package nebo může obsahovat
obchodní informace a nabídky. Přihlášení k odebírání newsletteru se provede 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 osobních
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 opravy, doplnění nebo likvidaci
svých osobních údajů. Účastník má právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat
prostřednictvím e-mailu na myp@modelgroup.com. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu
též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává 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 hodnocení jakékoliv nepřesné informace, technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě registrace
→ žádné problémy nebo technická selhání, zejména
jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci,
v jejichž důsledku by kterákoliv osoba nebyla schopna
vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokončit.
→ ztrátu dat, nedoručení nebo opoždění zásilky a jiné,
způsobené třetími stranami využitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat
→ ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví
Registrací soutěžní práce nepřecházejí na organizátora žádná
převoditelná nebo licenční práva autora nebo původce.
V souvislosti s aktuálním vývojem onemocnění Covid-19 může
organizátor v součinnosti s vyhlašovatelem kteroukoliv část
soutěže včetně vyhlášení uspořádat online formou, což platí
i v případě, že bude vydáno odpovídající mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví, nařízení vlády nebo zákon, který
on-line formu doporučí nebo nařídí.
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O soutěži
Soutěž Model Young Package je mezinárodně uznávaná soutěž, která existuje již od roku 1996. Dnes je tato soutěž obalového designu největší svého druhu na světě a díky různorodým
kategoriím a živé 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 budoucnosti, 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 Tescoma nebo Jaroslav Juřica, autor oceňované židle 002 pro firmu TON. V posledních letech se stále
častěji prosazují i zahraniční tvůrci – Jamie Zabarte a Adrian
Sutherland z Kanady, Maciej Jander z Polska nebo tým Chia
Chun Chuang a Pei Chun Hsueh z Taiwanu.
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Vyhlašovatel soutěže
Model Obaly a. s.
se sídlem Těšínská 2675/102,
Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 45192944
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 456

Organizátor soutěže
Czechdesign, z. s.
se sídlem Vojtěšská 244/3,
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 26633191
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, spis. zn.: L 13811

Kontakt
myp@modelgroup.com
Veškeré informace o soutěži najdete
na webu young-package.com

