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DEADLINE
31.CERVENEC 2017

Využij svou šanci být mezi nejlepšími
mladými designéry.

Prihlas se do 31. cervence 2017 se svými
produktovými návrhy v kategoriích kompozity
aditivní výroba a upcyklace.

MATERIALIZE



Věnuješ se kompozitním materiálům, aditivní výrobě nebo up-
cyklaci? Pak se přihlas do soutěže staged design award 2017 a 
zaujmi mezinárodní porotu svými nápady!

Svět se nám mění před očima. Vynálezy dneška budou již zítra zastaralé a průmyslová 
výroba, která se ještě včera zdála být nenahraditelná, se dnes už stává minulostí. 
Stále efektivnější a inteligentnější materiály mění způsoby a postupy, jakými vyvíjíme a 
zamýšlíme své produkty.

Můžeme tyto výzvy řešit využitím inteligentních kompozitních materiálů, nových procesů, 
jako je aditivní výroba (3D tisk), nebo udržitelných způsobů, jako je upcyklace použitých 
materiálů? Uvítáme tvé nápady.

Staged Design Award je mezinárodní soutěž mladého designu z České republiky a 
Německa. Ceny budou již po páté uděleny v rámci kurátorské výstavy nominovaných 
soutěžních prací od 27. do 29. září během Werkstoffwoche 2017 na Messe Dresden.

V případě tvé nominace získáš možnost prezentovat svůj návrh před odborným publi-
kem a zároveň se zúčastnit workshopů o inovacích. Získáním ceny si zajistíš prezentaci 
svého produktového návrhu na dalších výstavách v České republice a Německu.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti a absolventi vysokých škol se zaměřením na design, 
umění, architekturu a průmyslové inženýrství z České republiky a Německa. Soutěžní návrhy 
mohou být designové studie ve formě plakátu či videa, stejně tak se může jednat o prototyp 
nebo realizovaný výrobek.

Deadline soutěže je 31. červenec 2017
Výstava a předání cen se koná od 27. do 29. září 2017 v 
Drážďanech
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register as a participant

first name

university

address (including zip code and city)

e-mail

name of design

Short description of design in english (maximum 1000 characters)

I have read and agree to the above linked terms and conditions (mandatory for submission)

Contact
Isabel Zschau
scouting
apply@staged-designshow.com
T: +49 351 26303459

Please attach at least 3 significant pictures showing the main features of your 
design. (max. 1 MB each in file size / JPG, GIF or PDF)

surname

year of graduation

phone number

website

prototype or in production (please verify)

27th till 29th of September, 2017 in Dresden



27th till 29th of September, 2017 in Dresden

TERMS AND CONDITIONS

SCOPE
staged is an international design award and exhibition at the „Werkstoffwoche“ organized 
by the design studio Paulsberg in cooperation with Landeshauptstadt Dresden and  J.E. 
Purkyně University in Ústí nad Labem – Faculty of Art and Design. The main exhibition takes 
place in Dresden from 27th till 29th of September, 2017.

SELECTION PROCEDURE
The entries submitted will be evaluated in a selection procedure which is not open to the 
public. This procedure will be conducted by the staged jury, composed of independent 
members from Germany and the Czech Republic.

GENERAL PROVISIONS
With the submission of the application form the applicant confirms, that all information and 
data (including images) are true and correct. The applicant warrants, to be the sole author 
of the submitted work and to be the sole representative of all assignable rights of use. All 
publication rights are present.

All submitted information and images can be used by staged in print, online and other, 
coverage free and without restrictions for an unlimited period for the promotion and 
documentation of the exhibition. There is no legal right reserved to publishing, recording or 
changes.

In the event of nomination for the exhibition, the participants agree, to use the staged logo 
in their own communication.

INSURANCE AND LIABILITY
During the exhibition, the exhibition pieces are not insured against damage, theft or 
vandalism. The organisation accepts no liability. 

FEES
The submission as well in the event of nomination for the exhibition, staged 2017 is free of 
charge.
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