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Ankieta zgłoszeniowa 
ART OF PACKAGING 2019 – DEBIUTY 
Konkurs na Najlepsze Opakowanie Roku 

Perła wśród opakowań! 

KATEGORIE 2019 
prosimy zaznaczyć 

□ Opakowanie de Luxe&Nature (Luksusowy Ensocoat i Naturalne CKB -opakowanie kartonowe 
Premium dla dóbr luksusowych wykonane z kartonu firmy Stora Ensocoat i/lub CKB Nature. 
Karton otrzymała każda Uczelnia); 

□  Opakowanie Urody (opakowanie kosmetyczne); 
□  Opakowanie Smakowite (opakowanie dla żywności); 
□  Opakowanie Pragnienia (opakowanie dla napojów); 
□  Opakowanie Etykieta (projekt etykiety samoprzylepnej); 
□ Opakowanie Zdrowia (opakowanie na para- lub farmaceutyk); 
□  Opakowanie POS – patrz załączony Brief z opisem (Partner Kategorii Firma UDS będzie 

suportować w kwestii wykonania – detale w Briefie); 
□  Opakowanie na miarę (opakowanie typu SRP z tektury falistej lub kartonu, które w sposób 

niekonwencjonalny umożliwia dystrybucję/sprzedaż towarów); 
□ Opakowanie EKO do żywności (opakowanie wykonane z papieru, kartonu lub biotworzywa 

przeznaczone do produktów spożywczych);  
□  Opakowanie Freestyle (dowolne opakowanie, które nie mieści się tematem w innych 

kategoriach). 
 

Nazwa opakowania:  

Przeznaczenie opakowania: 
dla jakiego produktu zostało stworzone  

Autor opakowania/osoba zgłaszająca:  

Adres do korespondencji:  

E-mail:  

Telefon:  

Uczelnia: 
+ adres  i nazwa pracowni  

Rok ukończenia/ rok nauki:  

Osoba prowadząca studenta (Opiekun, Profesor): 
imię i nazwisko, kontakt  
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INFORMACJE O OPAKOWANIU – DOSSIER 
Max 1 tys. znaków 

1. Designersko-wizjonerski opis projektu 
opakowania 

(max 400 znaków) 

2. Proponowane zastosowanie + funkcje 

(max 400 znaków) 

3. Wykorzystany lub proponowany materiał 

(max 200 znaków) 
 

  

Podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie jest: 

 płyta CD/DVD/pendrive zawierające: wypełnioną ankietę zgłoszeniową w postaci cyfrowej 
(w formacie MS Word) oraz minimum 3 zdjęcia i/lub wizualizacje pomysłu na rozwiązanie 
opakowaniowe: w postaci cyfrowej, zapisane jako CMYK, w formacie JPG lub PDF, 
w rozdzielczości 300 dpi, 

 przesłanie prototypu/modelu opakowania, jako symulacyjnego odwzorowania określonego 
przedmiotu, wykonanego z dowolnego materiału i niekoniecznie posiadającego postać 
konstrukcyjną, 

 dołączenie wydrukowanej ankiety zgłoszeniowej z własnoręcznym podpisem.  

ZWROT PRAC 

Proszę o zwrot mojej pracy konkursowej (na mój koszt), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  

TAK – NIE (prosimy zakreślić wiążącą odpowiedź) 
 
Forma zwrotu pracy (prosimy zaznaczyć): 

 Przesyłka kurierska 
 Odbiór osobisty 
 Inne (prosimy wpisać): …………………………………………………………………………………………… 
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KONTAKT 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych kontaktowych Partnerowi Kategorii w celu 
nawiązania współpracy lub przedstawienia oferty zatrudnienia, zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie. 

TAK – NIE (prosimy zakreślić wiążącą odpowiedź) 

 

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem Konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, potwierdzając także 
prawdziwość powyższych danych. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: www.artofpackaging.pl. 
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Konkursu ART OF PACKAGING pod numerem tel.: 61 855 19 90.  

data i podpis 

Administratorem danych Uczestników Konkursu jest European Media Group Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu przy ul. Fredry 1/18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000178589, REGON 634529037. 

 


