Pravidla soutěže
Přihlášky
Deadline pro přihlášení soutěžních návrhů je 31. října 2017. Účast v soutěži
není zatížena registračním poplatkem. Autoři přihlášených návrhů nejsou
zároveň odměněni skicovným.
Podání přihlášky probíhá vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení
obrazových příloh) na webové adrese www.ta-pe-ty.cz. Po registraci přidělí
organizační tým každé práci samostatné registrační číslo. Přihlášené a přijaté
práce soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

Soutěžní návrhy
Návhy je možné přihlásit do soutěže vyplněním online registračního formuláře
na webové adrese www.ta-pe-ty.cz, a to ve formátu odpovídajícím technickým
požadavkům uvedených v přiloženém dokumentu Technické parametry (PDF).
Do soutěže je možné přihlásit libovolné množství samostatných návrhů od jednoho
autora napříč kategoriemi:
KLASIK

Univerzální tapety, např. opakující se vzor, geometrický vzor,
základní kategorie, basic

KONCEPT

Přesahující klasický formát tapety, např. tapety vyžadující
speciální instalaci nebo interakci s uživateli

KIDS

Tapety vhodné do dětského interiéru, bez věkového omezení

Soutěžní návrhy jsou přijímány v digitální podobě. Každý soutěžní návrh musí
obsahovat následující materiály:
1

návrh 1 dílu tapety (který se opakuje) ve formátu PDF

2

vizualizace tapety v interiéru v počtu 1–5 ks ve formátu PDF

3

název a stručný popis návrhu v rozsahu max. 500 znaků

Soutěžní návrhy ani jejich součásti nebudou v této fázi soutěže zveřejněny.
Každý jednotlivý obrazový soubor by měl obsahovat v názvu jednoznačný
identifikační údaj (jméno autora, název práce) a kategorii, pro kterou je návrh určen
(KLASIK, KONCEPT, KIDS). V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny
jsou pouze znaky A–Z, a–z, 0–9, spojovník - a podtržítko _). Soubory jsou přijímány
ve formátu PDF.

V případě vybrání a zařazení soutěžního návrhu do kolekce budou autoři
15. listopadu 2017 vyzváni k dopracování a dodání:
–

finálního dopracovaného návrhu tapety ve velikosti 1:1
(1 díl tapety) v tiskové podobě

–

vizualizace tapety ve vhodném interiéru

–

své portrétní fotografie pro zveřejnění na webových stránkách
kolekce a pro další potřeby spojené např. s propagací (PR apod.)

–

finálního názvu a popisu návrhu v rozsahu max. 500 znaků pro
prezentaci a propagaci kolekce (pořadatel si vyhrazuje právo
název a popis návrhu po dohodě s autorem upravit)

Finalizaci vybraných návrhů je možné odborně konzultovat s organizátory
a výrobním partnerem, tiskárnou CAT CUT.

Hodnocení
Vyhodnocení soutěžních návrhů provede odborná porota, složená z nezávislých
profesionálních designerů, ilustrátorů a architektů. Složení poroty bude uveřejněno
na začátku opencallu na webu www.ta-pe-ty.cz. Hodnocena bude především
estetická kvalita návrhu, přihlíženo bude také k technické proveditelnosti
a komerčnímu potenciálu.
Organizační tým připraví porotcům všechny potřebné podklady, tabulku
přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení, hodnotící
tabulky a samotné přihlášené návrhy. Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem
do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem. Porotci budou hodnotit práce
anonymně, tj. označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících).
Tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky, a pak podle počtu získaných
bodů od všech porotců určí návrhy, které budou zařazeny do prodejní kolekce
TA–PE–TY. Tajemník poroty odpovídá za organizaci hodnocení, komunikaci
s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.
Členové poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 7 dnů. Posuzovány budou
všechny přihlášené a přijaté práce.

Vyhlášení výsledků
Vítězné návrhy budou vyhlášeny online na webu www.ta-pe-ty.cz nejpozději
27. listopadu 2017.
Realizace kolekce
Autoři vítězných návrhů musí v období mezi 15. listopadem a 25. listopadem 2017
odevzdat dopracované návrhy v tiskové podobě dle definovaných technických
parametrů. Autoři, kteří nedodají dopracované návrhy do 25. listopadu 2017,
budou ze soutěže vyřazeni a místo nich mohou být zvoleni náhradníci.
Tapety budou uvedeny do výroby pouze v případě splnění všech technických
parametrů (budou technicky proveditelné a bude možné zajistit jejich plošnou
výrobu). Komerční část projektu bude plně zahájena nejpozději na začátku
roku 2018.

Vítězné návrhy (maximálně 15 kusů) budou realizovány ve spolupráci s tiskárnou
CAT CUT s.r.o. a budou prezentovány jako součást kolekce TA–PE–TY na webové
adrese www.ta-pe-ty.cz minimálně po dobu 1 roku a dále s ohledem na samotnou
komerční úspěšnost.

Harmonogram
31. 10. 2017

uzávěrka přihlášek do soutěže

15. 11. 2017

výzva k předložení dopracovaných návrhů
dle specifikovaných parametrů

25. 11. 2017

uzávěrka pro dodání dopracovaných návrhů
dle specifikovaných parametrů

27. 11. 2017

vyhlášení vítězných návrhů na webu www.ta-pe-ty.cz
a v tiskové zprávě

11. 12. 2017

spuštění prodejní kolekce
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