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Game Dev

Информация и правила за категория "Game Dev"
Създаването на видеоигри е вълнуващ и комплексен процес, в който са замесени много хора.
Работата в екип е изключително важна при разработването на игри. Именно заради това тази
година участниците в категория Game Dev ще работят по проект за концепция на
видеоигра в екип до 4 (четири) участници - задължително по един гейм дизайнер и художник
и не е задължително отборът да е от едно училище и един и същи клас. Няма възможност за
самостоятелно участие - ако даден участник не си сформира екип то журито ще го включи в
такъв.
Ще се фокусираме върху креативната част от процеса - концептуалното изкуство и игровия
дизайн.

Концептуално изкуство / concept art

Концептуалното изкуство включва илюстрация - в традиционен или дигитален вариант - чиято
цел е да представи идеята, темата, атмосферата и усещането за героя или света в проекта за
игра. Концептуалният художник е човек с въображение и умение да рисува.

Игрови дизайн / game design

Гейм дизайнът обхваща историята на играта, механиките, нивата, пъзелите и куестовете, ако
има такива. Ролята на гейм дизайнера е подходяща за хора, които обичат да създават истории
и да играят игри.

В деня на състезанието от ARC Academy ще споделим темата за работа. Задачата на всеки
отбор е да състави своя концепция за игра, която включва рисуването на концепт арт и
историята на играта и нейните механики.

Време за работа за двете подкатегории: 7 часа

Жури и ментори в категорията

Младен
Борисов

Милин
Джалалиев



2

Сдружение с нестопанска цел „Аз мога — тук и сега” | www.AZ-MOGA.bg

Ивайло
Коралски

Красимира
Манашфи

Предварителни критерии *
1. Креативност (макс. 20 точки);
2. Свързаност с темата (макс. 20 точки);
3. Цветова композиция и перспектива/концептуално изкуство (макс. 20 точки);
4. Идеи за механики, нива и мисии/гейм дизайн (макс. 20 точки);
5. Презентация на проекта (макс. 20 точки).

Всеки проект ще се оценява спрямо изброените критерии. Максималният брой точки, които
можете да получите, е 100.

*Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо
заданието.


