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SOUTĚŽ
NÁVRH NOVÉHO DESIGNU PRO ČESKÉHO VÝROBCE VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Společnost MK Mont illuminations vyhlašuje soutěž pro gra�cké designéry! Navrhněte světelný vánoční 
dekor na lampu, převěs do ulice, světelnou bránu nebo 3D dekor a vyhrajte až 30 000 CZK za realizaci 
svého nápadu. Jsme česká rodinná společnost zabývající se vývojem, výrobou a instalací vánočních a jiných 
sezónních dekorací. Na tuzemském i zahraničním trhu působíme od roku 1992. Zajišťujeme výzdobu pro 
města, obce, obchodní centra, �rmy i jednotlivce.

O  SOUTĚŽI
Cílem této soutěže je získat kvalitní, moderní a zajímavé návrhy, ev. najít nové spolupracovníky pro vytváření 
dekorací.

Úkolem je vytvořit gra�cké návrhy dle jednotlivých kategorií. Navštivte webové stránky www.mkmont.cz 
nebo www.vanocnivyzdoba.cz a seznamte se s naší společností. Prohlédněte si dosavadní vánoční výzdobu 
a využijte všechny dostupné možnosti, abyste zjistili, jak se vyvíjí trendy ve světelné a vánoční dekoraci. 

Vezměte si fotogra�e, které přikládáme k zadání, a navrhněte dekoraci. Protože víme, že práce gra�ka je velmi 
náročná, nepožadujeme dokonalou počítačovou studii. Budeme akceptovat i návrhy a náčrty a to elektronické 
i ručně kreslené. Může se jednat o ucelené kolekce nebo dílčí nápady.

Při navrhování dekorací se nenechte limitovat. Můžete využívat světelné i nesvětelné prvky, aby byla výzdoba 
zajímavá za denního světla i v noci. Nelámejte si hlavu s technickými parametry ani materiály, jako výrobci 
máme neomezené možnosti, jak Vámi navrženou dekoraci přivést k životu.

Všechny tvary mohou být naznačeny jen základními obrysy a liniemi. Oceníme nápad, detailní zpracování za 
vás dokončíme.

Pracujte v černobílém i vícebarevném režimu. Kreslete tužkou nebo modelujte v počítači. K dispozici jsou ke 
stažení fotogra�e, které použijte při tvorbě návrhů. Díky moderním strojům dokážeme realizovat 2D i 3D 
motivy. Nebojte se prostorového ztvárnění. Pokud nebudou z vizualizace patrné detaily vaší myšlenky, 
připojte k nim textový popis.

Porota bude hodnotit hlavně svébytný a nápaditý návrh, realizovatelnost, vyrobitelnost

PODMÍNKY  SOUTĚŽE
Soutěže se může zúčastnit každý gra�cký designér, ilustrátor, malíř, student na vysoké/vyšší odborné škole s 
umělecko-průmyslovým zaměřením, starší 18 let či designové studio působící v České republice. Počet 
zaslaných návrhů není omezen.

KATEGORIE
 1 – návrh na ozdobu na lampu veřejného osvětlení      
 2 – návrh na dekor do převěsu mezi domy
 3 – návrh světelné brány a světelného 3D dekoru

OCENĚNÍ
Z přihlášených prací vybere porota z každé kategorie1 vítězný návrh, dalších 10 nejlepších návrhů. 
Pokud bude mezi ostatními návrhy vybrán i nějaký další mimo 11 nejlepších, bude i tento 
ohodnocen. 

KATEGORIE 1: 1. místo - 30 000 CZK
  2. - 10. místo - 2 000 CZK
  Speciální cena  - 1 000 CZK

KATEGORIE 2 - 3: 1. místo - 15 000 CZK
  2. - 10. místo - 1 000 CZK
  Speciální cena - 500 CZK
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ODEVZDÁNÍ  PRÁCE
Práce odevzdávejte ve formátu PDF nebo JPG v minimální velikosti A4 - 150 DPI na email: 
obchod@mkmont.cz.

Své návrhy odevzdávejte do 31. ledna 2018. 23:59. 

JAK  TO  DĚLÁME  MY
Nejdříve se navrhne dekor v tužce a udělá se první návrh v PC. Následně se přesně rozvrhne 
barevnost a dekor se tzv. rosvítí na černé pozadí. Dekor se vkládá do prázdné fotogra�e a dotváří se 
celkový obraz ulice.

DEKOR NA LAMPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO)
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PŘEVĚSY DO ULIC
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BRÁNA

3D DEKOR
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