
NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2021

Stručný průvodce registrací práce

Do Národní ceny za studentský design 2021 (soutěž je mezinárodní) se mohou přihlá-
sit jakékoliv studentské práce z oblasti 3D designu:
Architektura / Interiér / Nábytek
Produktový Design / Svítidla
Industriální design/ Transportní design
Oděv / Obuv / Šperk
Sklo / Porcelán / Keramika
aj.

Přihlášené práce musí být vytvořeny po 1. lednu 2018 a nesměly se zúčastnit někte-
rého z předchozích ročníků soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních od-
borných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2021, za své školy 
nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Jak dílo přihlásit?
Do 30. června 2021 vyplňte přihlašovací formulář na webu
www.studentskydesign.cz.

Co budu potřebovat k přihlášení?
Před vlastním přihlašováním práce si připravte níže uvedené podklady (nesmí obsa-
hovat žádnou informaci umožňující identifikaci autora nebo školy, až na dvě výjimky: 
názvy obrazových příloh a jmen souborů s plakátem):

1. Název díla a podtitulek (v češtině i v angličtině);
2. Krátká anotace v češtině i v angličtině (maximálně 500 znaků);
3. Hlavní obrázek, který nejlépe vystihuje dílo, formát JPG, maximální velikost 3 MB. 

Jméno souboru (bez diakritiky);
4. Nejvýše 8 příloh (včetně plakátu), formát JPG, maximální velikost jednoho 

souboru 3 MB;
5. Odkaz na video (pokud budete nějaké video přikládat);
6. Zjistěte si, zda vám škola bude plně či částečně hradit registrační poplatek 

(1000 Kč) nebo jej budete platit sami.

http://www.studentskydesign.cz/


Jak mám vyplňovat registrační formulář?

1. Pokud již máte v soutěži zavedený účet z předchozích let, přihlaste se přes něj. 
Jestli jej nemáte, zvolte možnost „Nemáte účet?“ a vytvořte si ho.

2. Na Vámi zadaný mail přijde žádost o potvrzení založení účtu, kterou je potřeba 
odkliknout. Poté se můžete na účet přihlásit.

3. Pod svým účtem můžete přihlásit více prací, které pak v systému vidíte a do 
uzavření přihlášek je můžete editovat.

4. V přihlašovacím formuláři vždy vyplňte všechna povinná pole. Formulář je 
rozdělen na tři části: 

A. Nejprve je potřeba nahrát a uložit základní informace o práci. 
B. Dále vyplníte informace o autorech a škole. 
C. Nakonec je možné nahrát obrázky a videa. Jako první nahrajte obrázek, který 

nejlépe charakterizuje vaši práci. Tímto obrázkem se bude práce prezentovat 
na webu. Další obrázky se nahrávají po jednom. Každý lze nahrát až po uložení 
předchozího.

5. Po uložení obrázku již není potřeba zadávat žádné finální potvrzení registrace. 
Máte hotovo! To, jestli je vaše práce správně nahraná si můžete zkontrolovat 
v záložce „MÉ PRÁCE“, kde ji také můžete smazat či editovat.

Co se bude dít po registraci?
O  dalším průběhu (placení příspěvku, přidělení registračního čísla, případně získání 
nominace a postupu do mezinárodního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických 
prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e ‑mailem.

Důležitá data a termíny

30. červen 2021: uzávěrka registrací (do tohoto data můžete editovat své registrace 
a přílohy).
10. září 2021: hodnocení mezinárodní jury.
Podzim 2021: předpokládaná výstava vybraných nominovaných prací v Praze.
17. listopad – 6. prosinec 2021 je předpokládaný termín výstavy Nový (z)boží! / New 
Go(o)ds! v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni.
29. listopad – 6. prosinec 2021: předpokládaný termín slavnostního vyhlášení vítězů 
Národní ceny za studentský design 2021.

Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na: info@designcabinet.cz.
V případě problémů s vyplněním přihlášky na: studentskydesign@gmail.com nebo te-
lefonicky na +420 733 155 985 (MgA Lucie Kaslová)
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