
 

Hledáme originální čepele pro nové florbalové hole TEMPISH!!! Už máme dost obyčejných, nudných 
a nezajímavých čepelí a proto jsme se rozhodli vyhlásit tuto soutěž. Přidejte se a pomozte nám 
navrhnout jedinečnou čepel pro florbalovou hůl, SE KTEROU BUDOU CHTÍT HRÁT I TI 

NEJLEPŠÍ...

O  co  jde?
Navrhněte originální a líbivý design florbalové čepele a pošlete nám ho. Návrhy bude hodnotit několik 
špičkových florbalistů a zástupce firmy TEMPISH s.r.o.
Členové hodnotící komise:
Daniel Folta (Panthers Otrokovice)
Dmitry Uglanov (FBC Liberec, reprezentant Ruska)
Radim Křenek (BILLY BOY Mladá Boleslav, reprezentant ČR)
Marek Chlumský (FbŠ Bohemians Praha)
Mgr. Lukáš Rubín (TEMPISH FBS Olomouc)
Alice Pavlíková (TEMPISH FBS Olomouc)
Petr Kalous (designer TEMPISH s.r.o.)
Každý  účastník,  který  bude  zařazen  do  soutěže,  získá  kupón  na  nákup  v  našem e-shopu a  v 
našich kamenných prodejnách s 20% slevou, platný od 1.3.2014 do 30.9.2014.
Pro autory tří nejlepších návrhů je připravena finanční a věcná odměna: 
1. místo 3000 kč + triko TEMPISH HOUSE PARTY
2. místo 2000 kč + triko TEMPISH HOUSE PARTY
3. místo 1000 kč + triko TEMPISH HOUSE PARTY
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Pravidla soutěže „NAVRHNI ČEPEL 
TEMPISH A VYHRAJ 3000,- kč“

Pořadatel soutěže: TEMPISH s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc
Doba pro podávání návrhů: od 1.3.2014 do 31.3.2014 do 24.00 hod.
Věkové omezení: Soutěže se může účastnit fyzická osoba bez omezení věku.
Formát  a  hodnocení  návrhu: v  této  soutěži  nám  jde  především  o  ORIGINALITU  designu, 
 FUNKČNOST a ve finále celkový dojem návrhu, proto nemusíte být grafikem, abyste se této soutěže 
mohli  účastnit.  Máte  stejnou  šanci  na  výhru,  když  návrh  nakreslíte  na  papír  a  pošlete  nám  ho 
naskenovaný,  nebo  když  návrh  propracujete  do  detailů  v  nějakém  grafickém  programu  na  PC  - 
DŮLEŽITÁ JE JEDINEČNOST NÁVRHU (tvar čepele, síla a skladba příček, zahnutí, propojení žerdě 
s čepelí, tvarové vybrání v čepeli atd). Jedinou podmínkou je elektronická forma návrhu ve formátu: 
.jpeg, .pdf, .ai, .cdr, .indd.
Počet návrhů: Každý účastník soutěže může soutěžit s neomezeným počtem návrhů. Každý návrh 
se posuzuje samostatně. Čím více návrhů, tím větší šance na výhru.
Kam  návrh  dodat?
Návrhy  posílejte  na  emailovou  adresu  grafika  firmy  TEMPISH 
s.r.o.: petr.kalous@tempish.cz. 
Předmět  mailu: SOUTĚŽ  -  FLORBALOVÁ  ČEPEL
Text  mailu: jméno  a  příjmení,  emailová  adresa,  telefonní  číslo
Příloha  mailu: návrh  florbalové  čepele
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
Vyhodnocení  soutěže: vyhodnocení  soutěže  proběhne  10.4.2014,  na  vyhodnocení  se 
bude podílet komise ve složení:
1.Daniel Folta (Panthers Otrokovice)
2.Dmitry Uglanov (FBC Liberec, reprezentant Ruska)
3.Radim Křenek (BILLY BOY Mladá Boleslav, reprezentant ČR)
4.Marek Chlumský (FbŠ Bohemians Praha)
5.Mgr. Lukáš Rubín (FBS TEMPISH Olomouc)
6.Alice Pavlíková (FBS TEMPISH Olomouc)
7.Petr Kalous (designer TEMPISH s.r.o.)
Vítězové soutěže: autoři  tří  vítězných  návrhů  budou do  tří  dnů  od vyhlášení  výsledků  soutěže 
kontaktováni telefonicky, nebo pomocí mailu a budou jim sděleny bližší informace ohledně vyzvednutí 
výher.
Odměny  pro  vítěze:
1.    místo  3000  kč  +  triko TEMPISH  HOUSE  PARTY
2.    místo  2000  kč  +  triko TEMPISH  HOUSE  PARTY
3.    místo 1000 kč + triko TEMPISH HOUSE PARTY
Výhra  je  předána  pořadatelem  výhercům  nejpozději  do  10.5.2014,  a  to  buď  osobně  na  adrese 
pořadatele,  nebo zaslána poštou na adresu,  kterou sdělí  výherce pořadateli  (triko),  finanční  částka 
převedena na účet výherce.
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