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Zkonstruujte
ježka v kleci
pro 21. století
Baví vás práce v moderním
3D softwaru? Jste kreativní
a nadšení pro moderní
technologie? Pak právě pro
vás je určena tato soutěž,
díky které můžete doslova
převést svoje myšlenky do
reálné podoby a navíc vyhrát
tablet Apple iPad Mini 16 GB!
Tři nejlepší návrhy budou
pro jejich autory vyrobeny
metodou 3D tisku.

Jak soutěžit?
1.	V libovolném 3D softwaru značky Autodesk zkonstruujte „ježka v kleci pro 21. století“. Cílem tedy není
přemodelovat klasický hlavolam, nýbrž vnést do něj zajímavou inovaci, ať už z hlediska tvaru nebo funkce.
Čím kreativnější postoj zaujmete, tím lépe. Avšak pozor – v každém případě musí jít o váš originální návrh!
2.	Největší rozměr počítačového 3D modelu musí činit 100 mm. Spodní stranu modelu opatřete svým jménem
v podobě plastického reliéfu o výšce alespoň 1 mm.
3.	Hotový 3D návrh v originálním souborovém formátu původní aplikace (např. z Inventoru, AutoCADu nebo
3ds Max) nahrajte na internetové úložiště Autodesk 360 a soubor v něm nasdílejte pořadatelům na e-mail
soutez@prumysl.cz.

TIP

Pokud prozatím bezplatnou službu Autodesk 360 nepoužíváte a nevíte, jak nám přes ni poslat
soutěžní soubory, podívejte se na jednoduchý návod na webu www.caxmix.cz/autodesk360

Co můžete získat?

Hlavní sponzor

Mediální partneři

cz

Odborná porota, složená ze zástupců redakce časopisu Konstruktér a technických specialistů ze společnosti
CAD Studio, vybere tři nejzajímavější 3D návrhy „ježka v kleci pro 21. století“. Jejich autoři budou odměněni
plastovým výrobkem svého návrhu vytvořeným na 3D tiskárně. Autor nejlepšího návrhu navíc získá tablet
Apple iPad Mini 16 GB.
Soutěžní podmínky
Vydavatelství Springwinter, s. r. o., pořádá ve dnech 10. 6. až 31. 7. 2013 dovednostní soutěž pod názvem „Zkonstruujte ježka v kleci pro 21. století“. Soutěže se mohou zúčastnit všichni
uživatelé legálních verzí softwaru značky Autodesk (týká se komerčních i studentských licencí), kteří splní zadání a nejpozději 31. 7. 2013 nahrají svoji soutěžní práci na webové úložiště
http://360.autodesk.com, kde se předtím zdarma zaregistrují. Soutěžní prací se rozumí virtuální počítačový 3D model originálního „ježka v kleci“, uložený v nativním formátu některé ze
3D aplikací značky Autodesk. Maximální rozměr modelu musí činit 100 mm a model musí být na spodní straně opatřen jménem autora, vyvedeným jako plastický reliéf o výšce 1 mm.
Do soutěže je zakázáno posílat návrhy, které jste sami nevytvořili, nebo které by mohly být v konfliktu s duševním vlastnictvím jiné osoby, či s jakýmkoliv patentem. Poskytnutím 3D
modelu ve formě počítačového souboru udělujete pořadatelům soutěže právo k jeho využívání všemi možnými způsoby a prostředky. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze
jednou. Pořadí výherců určí odborná porota. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží nebo služeb. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané s doručovací adresou v České republice. Ze soutěže jsou vyloučení zástupci redakcí časopisů a webů vydavatelství Springwinter, s. r. o., a dále zaměstnanci společnosti CAD Studio, a. s., a jejich rodinní příslušníci. Účastí
v soutěži výherce souhlasí se zveřejněním svého jména ve veřejné zprávě o výsledku soutěže. Výhru nelze vymáhat právně ani směňovat za peníze. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
upravit podmínky nebo termín konání soutěže bez předchozího upozornění. V takovém případě o tom bude informovat on-line na webu www.caxmix.cz/soutez. Vítězné práce budou
prezentovány v časopisu Konstruktér 3/2013. Výhra bude výherci doručena do dvou měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

