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Who will emerge 
as the talented champion 
of contemporary product 
and industrial design?

What is the breadth 
of these disciplines?

A total of 27 schools will 
represent 256 registered 
authors who have created 
231 artworks.

The competition will be 
judged by 3 independent 
juries.

Which works will receive the National Student Design 
Award, Excellent Student Design, Good Student Design, 
Rector's and Dean Awards from these major professional 
institutions and museums?

The results of the competition will be ceremonially 
announced on 19th October at 7 pm in the Baroque Hall 
of the Governor's Palace.

It is possible to support the contestants 
from 8th September to 7th October 2017 by voting 
online for their artworks at www.studentskydesign.cz. 

The exhibition is open daily except Mondays 
and Tuesdays from 10am to 6pm, 
and on Thursday till 7pm.

Kdo patří mezi talenty 
současného produktového 
a industriálního designu? 

Jaká je šíře těchto oborů?

Celkem 27 škol zastupuje 
256 přihlášených autorů, 
kteří vytvořili 231 prací.

Soutěž hodnotí 3 na sobě 
nezávislé poroty.

Které práce získají Národní cenu za studentský design, 
Excelentní studentský design, Dobrý studentský design 
nebo ceny rektorů a děkanů škol či významných 
profesních institucí a muzeí?

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 
dne 19. října v�19 hodin v�Barokním sále 
Místodržitelského paláce.

Soutěžící je možné od 8. září do 7. října 2017 podpořit 
on-line hlasováním na www.studentskydesign.cz. 

Výstava je otevřena denně kromě pondělí a úterý 
od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin.
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