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pravidla Soutěžě

předmět Soutěžě

téma Soutěžě

podmínky Soutěžě

Nestlé Česko s. r. o. (dále jen „Nestlé“ nebo „vyhlašovatel“) vyhlašuje jednokolovou soutěž pro grafické 

designéry a ilustrátory, jejímž předmětem je návrh dezénu na plechovku kávy NESCAFÉ AZERA Americano 100g 

a NESCAFÉ AZERA Espresso 100g (dále též jako „Americano“ a „Espresso“, resp. společně jako „NESCAFÉ 

AZERA“ nebo „výrobky“). 

Vyhlašovatel předpokládá, že vítězné návrhy (1. a 2. místo), jeden návrh pro verzi Americano a jeden návrh pro 

verzi Espreso, budou realizovány v limitované edici v odhadovaném počtu 130 000 kusů pro Americano a 

75 000 kusů pro Espresso, a budou v prodeji do vyprodání zásob na území České republiky a Slovenské republiky. 

garantem a organizátorem soutěže je CZeChdeSign.CZ, z. s. (dále jen „CZeChdeSign“ nebo „organizá-

tor“), organizace dlouhodobě prosazující design do praxe.

Tématem soutěže je Život ve městě. Jednotlivé návrhy mají pozitivním způsobem reflektovat různé barvité aspekty 

města a současného života v něm, ke kterému pití kávy neodmyslitelně patří.

Porota bude hodnotit zejména svébytný a nezaměnitelný výtvarný či grafický autorský projev, soulad se značkou 

NESCAFÉ AZERA a návaznost na téma soutěže.

Návrhy se nebudou tematicky vázat na druh kávy (Americano nebo Espresso), mohou ale pracovat s motivy kávy 

jako takové, pokud autor uzná za vhodné.

Soutěže se může zúčastnit každý grafický designér, ilustrátor, malíř, student na vysoké/vyšší odborné 

škole s umělecko-průmyslovým zaměřením starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo 

Slovenské republiky, resp.  designové studio působící v České republice či Slovenské republice, a to s maxi-

málně 2 soutěžními návrhy. Autor vítězného návrhu (1. - 3. místo) se stává vítězem pro oba zmiňované státy.  
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Zaměření a průběh Soutěžě

termíny

Soutěž je vypsána jako otevřená, jednokolová. 

Z přihlášených návrhů zaslaných do soutěže vybere odborná porota tři nejlepší. Jejich autoři obdrží finanční 

ocenění v souvislosti s pořadím jejich umístění. Vyhlašovatel předpokládá realizaci návrhů na prvním a druhém 

místě. Jeden z těchto návrhů může být realizován na plechovce Americano (v odhadovaném počtu 130 000 

kusů) a jeden na  plechovce Espresso (v odhadovaném počtu 75 000 kusů), přičemž rozhodnutí, pro který 

výrobek (Espresso či Americano) bude využit návrh na prvním místě a pro který návrh na druhém místě,  je plně 

na vyhlašovateli.  

V případě, že odborná porota vysoko ocení i jiné návrhy,  resp. pokud vyhlašovatele zaujme jiný ze soutěžních 

návrhů, může být takový návrh realizován místo návrhu vítězného (nárok na odměnu pro autora vítězného 

návrhu tím není dotčen).

Bezprostředně po vyhlášení výsledků proběhne spolupráce autorů, jejichž návrhy byly vybrány vyhlašovatelem 

pro realizaci (dále jen „realizované návrhy“)  se specialisty z Nestlé, jejímž výsledkem bude přizpůsobení 

navrženého obalu všem povinným náležitostem, které musí obal splňovat (zejména zákonem dané informace na 

zadní straně obalu). Uvedení do výroby se předpokládá ještě v roce 2017.

Poté proběhne ještě slavnostní vyhlášení u příležitosti tiskové konference při uvedení limitované edice NESCAFÉ 

AZERA Americano a Espresso na český a slovenský trh. Termín tiskové konference bude upřesněn. 

Termín pro odevzdání soutěžního návrhu v elektronické i vytištěné podobě je stanoven ode dne vyhlášení 

soutěže, tj. od 10. 2. 2017, 

do 10. 3. 2017 do 17:00

na adresu organizátora soutěže:

Kamila Matějková, CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00, po-pá 10-17h

Za datum doručení návrhu je pokládáno převzetí soutěžní práce organizátorem. 

Výsledky soutěže budou veřejnosti po zasedání poroty oznámeny na internetové stránce organizátora soutěže 

www.czechdesign.cz. 

autoři vítězných návrhů (1. – 3. místo), a autoři realizovaných návrhů, budou o výsledcích informováni 

telefonicky/e-mailem do 14.3. 2017. 

Jména vítězů, včetně jejich návrhů, budou zveřejněna na internetové stránce organizátora.   
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odměny

1. místo

Autor vítězného návrhu obdrží jednorázovou odměnu 40 000 kč 

2. místo

Autor vítězného návrhu obdrží jednorázovou odměnu 20 000 kč 

3. místo

Autorovi návrhu, který se umístí na třetím místě, náleží odměna 10 000 kč

autor realizovaného návrhu obdrží licenční odměnu ve výši 20 000 kč, která mu bude uhrazena za 

podmínek sjednaných v licenční smlouvě. 

Součástí  odměn pro autory vítězných i realizovaných návrhů je mediální propagace.

Jméno a příjmení autora realizovaného návrhu společně s inspirací (krátký popis základní myšlenky designu) 

bude uvedeno na plechovce kávy Nescafe Azera v rámci limitované edice, na sociálních sítích,  v tiskové zprávě 

a při další marketingové komunikaci.

Autoři vítězných a realizovaných návrhů budou také přítomni při příležitosti tiskové konference při uvedení 

limitované edice NESCAFÉ AZERA Americano a Espresso na český a slovenský trh.

hodiny víceprací při dopracování realizovaného návrhu do výroby ve spolupráci s  Nestlé budou vítězi hrazeny 

sazbou 1000 Kč/hod. Maximální počet hodin víceprací nepřesáhne 10 hodin.

Autoři realizovaných návrhů jsou povinni dostavit se k podpisu licenční smlouvy nejpozději 17.3. 2017 do 

budovy Nestlé (Mezi Vodami 2035/31, Praha 4), přičemž licenční odměna bude autorům uhrazena v souladu 

s příslušným ustanovením licenční smlouvy.

Po podpisu licenční smlouvy proběhne ve spolupráci s autory úprava návrhů do formátu finálního obalu 

vhodného pro tisk. Úprava proběhne v termínu 15.-24.3.2017.  Pokud autor nebude v tomto termínu 

k dispozici, vyhrazuje si vyhlašovatel právo návrhy upravit.

Předpokládáme uvedení do výroby v roce 2017. 
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kritérii hodnocení poroty jsou:

Cílová Skupina, pro kterou je návrh určen

•

•

•

•

•

svébytný a nápaditý výtvarný/grafický projev, živá barevnost, pozitivní vyznění a návaznost na téma soutěže 

„život ve městě“, soulad s  image kávy NESCAFÉ AZERA

zachování neměnitelných elementů na plechovce (víčko, značka, informace pro spotřebitele atd.) a využití 

takových vizuálních prvků, které nebudou snižovat jejich viditelnost/čitelnost.  

soulad s tonalitou značky NESCAFÉ AZERA 

uzpůsobení obalu dané cílové skupině, pro kterou je obal určen

realizovatelnost, vyrobitelnost

Cílovou skupinou limitované edice NESCAFÉ AZERA Americano a Espresso, pro kterou jsou návrhy 

určeny, jsou primárně mladí lidé (muži i ženy) ve věku 25—35 let, se středním a vyšším příjmem, žijící 

převážně ve městě: jsou odvážní, kreativní, ambiciózní a žijí moderním způsobem života. Návrh by měl oslovit 

nejvíce právě tuto skupinu obyvatel.

porota

odborná porota:

MgA. Maria Makeeva

MgA. Michal Bačák

Zástupce CZeChdeSign:

Mgr. Jana Vinšová

Zástupce nestlé

Zástupce nestlé
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požadavky na návrh 

Soutěžící odevzdává: 

název soutěžního návrhu 

2-3 odstavce
popis soutěžního návrhu

inspirační zdroje

Samotný dezén

Vizualizace plechovky

1. takovouto soutěžní plachtu  ve dvou verzích – elektronicky ve formátu PDF 300dpi a vytištěnou na tvrdším papíře 

formátu A3.

Soutěžící ve svém návrhu zpracovává samostatný dezén (bez povinných prvků) a vizualizaci jeho použití se všemi 

povinnými prvky (viz. Příloha č.1) – tyto prvky nelze v rámci návrhu měnit. Dále je součástí soutěžní plachty krátký 

popis (2-3 odstavce, inspirace, příběh vzniku návrhu) a název soutěžního návrhu.

2. 1:1 návrh dezénu  se všemi povinnými prvky. Odevzdávejte vytištěné na tvrdší papír formátu A4 a vystřižené 

podle šablony (viz příloha č.2)

Realizován může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky a technologicky možná a vhodná pro sériovou 

výrobu. Povinné informace a elementy na plechovce budou doladěny ve spolupráci se specialisty z Nestlé. 
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Technické údaje o obalu:

ZpůSob odevZdání práCe

Odevzdávejte soutěžní návrhy oběma těmito způsoby:

1) v elektronické formě nahrajte soutěžní plachtu ve formátu PDF 300dpi a kontaktní údaje pomocí 

formuláře, který se nachází na stránce soutěže na www.czechdesign.cz/souteze.

2) vytištěnou soutěžní plachtu ve formátu A3 na tvrdším papíře a 1:1 návrh dezénu odevzdávejte v zalepené 

obálce nadepsané „AZERA“  na adresu organizátora.

na rubu soutěžní plachty jsou uvedeny tyto kontaktní údaje soutěžícího:

•  jméno autora

•  kontakt: e-mail, doručovací adresa a telefonní číslo

•  krátké CV (datum narození, předchozí práce, vzdělání)

•  číslo bankovního účtu

Adresa organizátora:

Kamila Matějková, CZECHDESIGN,

Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00.

Pro doručení je možno použít doručovací službu nebo soutěžní práci doručit osobně na adresu organizátora, 

po-pá 10-17h.

Za datum doručení návrhu je pokládáno převzetí soutěžní práce organizátorem. Za včasné doručení 

odpovídá soutěžící. 

V případě přihlášení více návrhů (maximálně 2) prosíme o odpovídající počet souborů PDF a obálek 

(1 návrh = 1obálka a jeden nahraný soubor PDF), každý návrh se bude hodnotit zvlášť. Soutěžící budou o obdržení 

elektronického dokumentu zpraveni e-mailem. Soutěžící souhlasí s komunikací pomocí elektronické pošty.

•

•

•

•

•

obal je vyroben z materiálu: stříbrný plech

rozměry obalu: 229,5mm x 133,75mm

obsah plechovky: 100g

užití barev: max. 6 tiskových barev + bílá – barvy je možno tisknout dvěma způsoby:

1. tisk barvy rovnou na plechovku. Výsledkem je, že prosvítá stříbrný plech, z něhož je vyrobena a vzniká 

metalický efekt

2. použití podkladové bílé barvy, přes níž se teprve tiskne další barvou. Výsledek je matný.

Víčko zůstává neměnné, stejně jako ostatní již přítomné grafické prvky obalu (název, druh, složení,…). Barvy 

neměných grafických prvků jsou pantone 166; pantone 4625

http://www.czechdesign.cz/souteze
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právní ujednání, Zejména autorSkoprávní

Soutěžící odesláním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi 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. Soutěžící garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu nezasáhl do  

jakýchkoli 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.

Odesláním soutěžního návrhu soutěžící prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením 

a užitím díla. Výjimkou je případ použití cizího písma v autorově návrhu, které je dovoleno za podmínky uvedení 

autora písma a informace o licenčních podmínkách jeho případného využití. 

V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá soutěžící za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli vznikla. 

Vyhlašovatel se zavazuje , že nezneužije žádný z návrhů, ani jeho části. Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní 

návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, 

zpravodajským, archivním, propagačním a marketingovým, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování 

prostřednictvím internetu (v tomto případě bez územního omezení). Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, 

bezúplatné, na území České republiky a Slovenské republiky, bez časového, technologického a množstevního 

omezení, není-li mezi soutěžícím a vyhlašovatelem sjednáno jinak. Soutěžní práce může být vyhlašovatelem dále 

poskytnuta a ke stejným účelům užita třetí osobou ze skupiny Nestlé. 

výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován,  návrh kolektivu autorů (studia),  bude 

odměna předána jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena licenční smlouva se zástupcem kolektivu),  

jehož jméno bude sděleno organizátorovi v dostatečném časovém předstihu.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů, a to za podmínek 

korespondujících s ustanoveními příslušných právních předpisů. (zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-

ních údajů, ve znění pozdějších předpisů). 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k 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 komunika-

ce nebo s využitím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím kterých je subjekt údajů sdělí organizátorovi  soutěže. 

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. 

zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel 

povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace 

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník 

soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel 
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provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka 

soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 

vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo 

se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na 

Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s přizpůsobením realizovaného  návrhu pro účely jeho výroby a prodeje. 

Tato modifikace bude probíhat ve spolupráci mezi autorem návrhu a vyhlašovatelem. 

autoři realizovaných návrhů obdrží licenční odměnu po podpisu licenční smlouvy  (licenční smlouva bude 

zveřejněna na stránkách organizátora soutěže). 
 

autoři  vítězných návrhů obdrží příslušnou odměnu do 60 dnů ode dne zveřejnění jejich jmen na internetové 

stránce organizátora.

Veškeré dokumenty poskytnuté organizátorovi v rámci soutěže nebudou soutěžícímu vráceny. 

Vyhlašovatel nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybrané finalisty a/nebo vítěze soutěže úspěšně 

kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo mobilním telefonním čísle, které byly uvedeny v přihlášce do soutěže 

z důvodů na straně této osoby, 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. Výherce je povinen vypořádat své daňové povinnosti, pokud mu 

v souvislosti s obdržením výhry vzniknou.

Vyhlašovatel  si vyhrazuje právo nerealizovat návrhy. Rozhodnutí vyhlašovatele  je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Tato pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách organizátora soutěže 

www.czechdesign.cz. 

Organizátor je oprávněn (po předchozí dohodě s vyhlašovatelem) soutěž kdykoliv kompletně zrušit.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní návrhy jsou v rozporu s právními 

předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže a/nebo osoby jejichž tvorba či jednání je v rozporu 

s principy nabyvatele, resp. poškozuje dobré jméno a pověst nabyvatele,  nebudou do soutěže zařazeny. Principy 

nabyvatele jsou k dispozici na https://www.nestle.cz/asset-library/documents/nestle-corporate-business-principles

-czech.pdf; sk VERZE: https://www.nestle.sk/asset-library/documents/nestle-corporate-business-principles-slovak.pdf.

Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, resp. její návrh byl realizován, např. v důsledku 

duplicity registrace, nemá nárok na výhru a na realizaci návrhu.  Organizátor (po předchozí  dohodě s vyhlašovatelem) 

si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či 

podvodného  jednání, příp. jehož chování je v rozporu s principy nabyvatele. 

http://www.czechdesign.cz
https://www.nestle.cz/asset-library/documents/nestle-corporate-business-principles-czech.pdf
https://www.nestle.cz/asset-library/documents/nestle-corporate-business-principles-czech.pdf
https://www.nestle.sk/asset-library/documents/nestle-corporate-business-principles-slovak.pdf
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vyhlašovatel Soutěže 

organiZátor a garant Soutěže 

Nestlé Česko s.r.o. náležející do skupiny  Nestlé, výrobce nejprodávanější rozpustné kávy na světe - Nescafé.

Nestlé Česko s.r.o., 

Mezi Vodami 2035/31, 143 20 

Praha 4 - Modřany,

IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddíle C, vložka 10481.

www.nestle.cz 

www.nescafé.cz 

CZECHDESIGN je nejvýznamnějším organizátorem designérských soutěží v ČR, prosazuje design do praxe a pomáhá 

firmám se zapojením designu. Již od roku 2003 se zasazuje o propagaci a rozvoj designu v ČR a spravuje nejčtenější 

webový portál o designu u nás.

CZECHDESIGN.CZ, z. s., 

Vojtěšská 3, 

110 00 Praha 1

www.czechdesign.cz 

Veškeré informace o soutěži naleznete na www.czechdesign.cz/souteze.

Neváhejte nás, prosím, kontaktovat v případě jakýkoliv doplňujících otázek.

Kontaktní osoby pro průběh soutěže:

MgA. Michaela Holubec Birtusová

CZECHDESIGN.CZ

michaela.birtusova@czechdesign.cz

+420 773 541 673

Mgr. Kamila Matějková

CZECHDESIGN.CZ

kamila.matejkova@czechdesign.cz

+420 721 704 720

http://www.nestle.cz%20
http://www.nescaf%C3%A9.cz%20
http://www.czechdesign.cz
http://www.czechdesign.cz/souteze
mailto:michaela.birtusova%40czechdesign.cz?subject=
mailto:kamila.matejkova%40czechdesign.cz?subject=Young%20Package

