
PŘIHLAŠTE VÁŠ OBAL JÍDLA DO SOUTĚŽE OBALOVÉHO DESIGNU. ZBÝVÁ UŽ JEN
PÁR TÝDNŮ!

Mezinárodní soutěž Model Young Package každoročně vyzývá studenty designu a profesionální
designéry k vytvoření kreativního a inovativního obalového prototypu. Největší soutěž svého
druhu, kterou Czechdesign organizuje pro společnost Model Group, motivuje soutěžící vytvářet
design, který je udržitelný a zároveň bude zmírňovat svůj vliv na životní prostředí. Do soutěže
jsou přijímány především výrobky z papíru, vlnité a hladké lepenky a jiných papírových
materiálů, které nacházejí široké uplatnění v obalovém designu.

Navrhněte obal pro oblíbené jídlo, vytvořte udržitelnější obal na jídlo s sebou, zabalte nápoj,
sladkost nebo třeba pamlsky pro domácí mazlíčky! Letošní téma Food Is... fantazii meze
neklade!

Model Young Package oslavuje kreativitu, inovaci a udržitelnost v obalovém designu. Ten
nejlepší soutěžní prototyp může vyhrát až 2 500 EUR a třítýdenní honorovanou stáž v
Inovačním centru Model Group.

Neotálejte a registrujte svůj soutěžní prototyp vyplněním registračního formuláře na stránkách
https://bit.ly/myp-2022-cz

Termín odevzdání modelů obalů je 11. května 2022. Pro zařazení do letošního ročníku s
tématem jídla zašlete prototyp papírového obalu na adresu Czechdesign, Vojtěšská 3, 110 00,
Praha 1, Česká republika.

https://bit.ly/myp-2022-cz


PODMÍNKY ÚČASTI

Mezinárodní soutěž Model Young Package má dvě kategorie. Do kategorie High Schools se
mohou přihlásit studenti středních a vyšších odborných škol. Druhá kategorie Unlimited je
pro studenty vysokých škol a designéry bez omezení věku.

Soutěžící se registrují pomocí online registračního formuláře na stránkách
https://bit.ly/myp-2022-cz a poté zasílají své práce poštou na adresu organizátora
Czechdesign.

Deadline pro zaslání prací je 11. května 2022.

CENY

Pro soutěžící jsou připraveny odměny v celkové hodnotě 7 300 EUR a pro jednoho i skvělá
příležitost v podobě třítýdenní honorované stáže v Inovačním centru firmy Model Group.

Kategorie High Schools - studenti středních a vyšší odborných škol

● 1. místo 1 500 EUR
● 2. místo 600 EUR
● 3. místo 500 EUR

Kategorie Unlimited - studenti univerzit a designéři bez omezení věku

● 1. místo 2 500 EUR
● 2. místo 1 200 EUR
● 3. místo 1000 EUR

Dále budou uděleny zvláštní ceny:

● Cena Inovačního centra Model Group
● Cena Czechdesign
● Cena předsedy poroty

Porota, jejímž předsedou je přední český obalový designér Jan Činčera, bude hodnotit reálné
návrhy. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2022 v Praze.

https://bit.ly/myp-2022-cz


O SOUTĚŽI MODEL YOUNG PACKAGE

Soutěž Model Young Package nemohla založit povolanější společnost než Model Group. Ta
patří k největším evropským výrobcům obalů vůbec a provozuje také několik Inovačních center,
kde pod rukama designérů vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutěž od roku 1996
dodnes. Organizátorem soutěže je pro firmu Model Group od roku 2009 nezávislá odborná
organizace Czechdesign.

Více informací a kompletní pravidla jsou k nalezení na
https://bit.ly/myp-2022-cz

KONTAKTY
Koordinátor soutěže je Czechdesign
myp@modelgroup.com

CZECHDESIGN.CZ
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1
www.czechdesign.cz

Vyhlašovatel soutěže je Model Group
www.modelgroup.com

https://bit.ly/myp-2022-cz
mailto:myp@modelgroup.com
http://www.czechdesign.cz
https://www.modelgroup.com/cz/cs/spolecnost/model-young-package.html

