
Téma roku 2016 je „CHYTRÉ AUTÍČKO” budoucnosti
Doba se rychle vyvíjí a s heslem „SIMPLY CLEVER” chceme 
děti oslovit, aby nás inspirovaly, jak by mohlo vypadat 
„Chytré autíčko” budoucnosti. Žáci prvního stupně 
základních škol, sestavte týmy, které by chytré autíčko 
nejenom ztvárnily, ale vytvořily by k němu také příběh. 
Autíčko a jeho příběh by měly být zobrazeny buď na výkresu 
2D bez omezení velikosti, nebo ztvárněny modelem 3D 
v doporučené maximální velikosti 50 × 50 cm.

Termín pro přihlášení
25. 4. 2016 – 17. 6. 2016

Kdo se může zúčastnit
První stupně všech základních škol, které mají sídlo 
a provozovnu na území ČR. (Pozn.:  Za celou základní školu 
je možnost přihlásit maximálně tři 2D a 3D díla.)

Ocenění
Vítězné týmy ze základních škol  budou pozvány na slavnostní 
vyhlášení a k předání cen (listopad 2016 v Mladé Boleslavi).

Soutěžní kategorie
Kategorie 2D
Hlavní cena veřejnosti
Cena ŠKODA AUTO a.s.
Cena šéfdesignéra ŠKODA AUTO a.s.
Kategorie 3D
Kreativní cena ŠKODA AUTO design
Pro více informací – e-mail: mladi.designeri@skoda-auto.cz

Kontakt
Mladí designéři 2016, ŠKODA AUTO a.s.,
tř. Václava Klementa 869, 293 06  Mladá Boleslav
e-mail: mladi.designeri@skoda-auto.cz
tel. č.: +420 326 816 998 nebo +420 730 860 547

Na všechna vaše díla se už moc těšíme!

Otevíráme již čtvrtý ročník soutěže „Mladí designéři 2016” pro děti ze základních škol 
s cílem podpořit jejich kreativitu a týmového ducha!
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