
Studentská soutěž o návrh nových upomínkových triček
Fakulty informatiky a statistiky (FIS VŠE)

Zadavatel a pořadatel soutěže
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze fis.vse.cz.

Termín a způsob odevzdání soutěžního výstupu
Termín k zaslání vypracovaného zadání je 16. 10. 2022 včetně. Soutěžní výstupy pojmenujte tak, aby

název souboru obsahoval celé jméno autora, a zašlete je na e-mail katerina.bilkova@vse.cz.

Za soutěžní výstup pro účely této soutěže se považuje obrázek (např. JPEG nebo PNG) ve formátu čtverce

nebo obdélníku. Doporučené rozměry jsou 1500 x 1500 px. Obrázek bude následně sloužit jako podklad

pro hlasování v rámci online ankety.

Výstup (obrázek) může mít podobu grafického návrhu, mockupu, fotografie skici na papír nebo např.

fotografie. Součástí výstupu by měl být návrh potisku a jeho umístění na tričko a barva trička. Obsažen

může být také textový popis (nejlépe přímo v obrázku). Jeden výstup (obrázek) obsahuje jeden návrh

trička. V případě přihlášení více prací odevzdejte prosím jeden obrázek za každý návrh.

Účastníci
Do soutěže se mohou zapojit všichni současní studenti Fakulty informatiky a statistiky, absolventi,

zaměstnanci a přátelé fakulty. Počet přihlášených soutěžních výstupů na člověka není omezen. Účastí v

soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Výběr vítěze
O nejlepších návrzích budou hlasovat studenti a zaměstnanci FIS v online anketě, kde budou moct ze

soutěžních výstupů vybrat a podpořit svého favorita. FIS VŠE si vyhrazuje právo na výběr výstupů do

online hlasování a na finální výběr vítěze. V případě nízkého počtu soutěžících nebo nízké kvality výstupů

si FIS VŠE vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze.

Odměna pro vítěze
Vítěz bude odměněn balíčkem upomínkových předmětů FIS (mikina, plátěná taška, placka, zrcátko,

otvírák, ponožky, tužka a nové tričko). Podmínky předání, velikosti oblečení a další podrobnosti budou

řešeny individuálně.

Způsob užití vítězného návrhu
Vítězný návrh bude v původní nebo pozměněné podobě primárně použit jako vizuál pro nová upomínková

trička fakulty. FIS VŠE si vyhrazuje právo na provedení finálních úprav vítězného návrhu a na užití návrhu

a jeho variant v rámci svých marketingových aktivit.
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