Vypisuje 20. ročník verejnej medzinárodnej súťaže:

ETUDY Z DREVA – SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ DREVENÝ BYTOVÝ DOPLNOK
PREDMET SÚŤAŽE:
Predmetom súťaže sú bytové doplnky z dreva, prípadne v kombinácii s iným prírodným materiálom určené pre praktické využitie. Predmetom súťaže nie sú
drevené úžitkové predmety, šperky a hračky.
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
I. kategória: Sériovo vyrábané drevené bytové doplnky
II.kategória: Originály, prototypy, modely
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, navrhovatelia, študenti a školy s pôsobiskom na území i mimo územie Slovenska. Predmet do súťaže môže
prihlásiť tiež klient, pre ktorého bol predmet navrhnutý.
PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Riadne vyplnená prihláška odovzdaná v stanovenom termíne.
2. Doručenie prihláseného výrobku alebo modelu podľa určených podmienok.
3. Priloženie obrazovej alebo výkresovej dokumentácie, ktorá dostatočne dokumentuje prihlásenú prácu. Ak si to prihlásený výrobok nevyžaduje, do súťaže
môžu byť zaslané práce aj bez obrazovej a výkresovej dokumentácie.
4. Prihlasovateľ môže do súťaže prihlásiť najviac päť výrobkov alebo modelov. Každý výrobok (kolekcia) musí byť prihlásený na samostatnej prihláške.
5. V prípade, že ide o prácu študenta je potrebné uviesť, či ide o samostatnú prácu, alebo o prácu pod vedením pedagóga a školu, na ktorej študuje.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
- vhodnosť pre dané použitie
- pôvodnosť a originalita riešenia
- výtvarná úroveň riešenia
- primeranosť technického zvládnutia
- životnosť vo vzťahu k funkcii
- rešpektovanie požiadaviek ergonómie a zdravotnej nezávadnosti
- etické, sociálne a psychologické aspekty
- splnenie všetkých požiadaviek podľa špecifikácie súťažných podmienok
PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE:
Prihlášky a text súťažných podmienok sú dostupné na www.ldmzvolen.sk a budú zaslané na všetky stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním a ďalším
potencionálnym účastníkom súťaže. Záujemcovia si ich tiež môžu vyžiadať v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene alebo stiahnuť na www.ldmzvolen.sk.
Oznam o vypísaní súťaže bude zverejnený vo vybraných periodikách a na www.ldmzvolen.sk
Uzávierka súťaže je do 31. 01. 2019.
V prípade potreby bližšie informácie na čísle telefónu 045/ 5321886, 0918 828 711, Bc. Milan Boledovič, alebo na milan.boledovic@lesy.sk
HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH PRÁC:
Prihlásené práce bude hodnotiť súťažná porota, podľa kritérií stanovených vypisovateľom súťaže vo februári 2018. Porotu menuje vedúca Lesníckeho a
drevárskeho múzea v počte minimálne 5 členov. Porota na svojom zasadnutí vypracuje a schváli rokovací poriadok a zvolí si predsedu.Porota má právo vylúčiť zo
súťaže predmety, ktoré nezodpovedajú kriteriám súťaže. Z prihlásených prác urobí výber pre ďalšiu prezentáciu.
Ocenenie víťazných prác:
I. kategória
1. cena 250 €
2. cena 150 €
3. cena 100 €

II. Kategória

1. cena 250€
2. cena 150 €
3. cena 100 €

Cena primátora mesta Zvolen
Cena Zväzu spracovateľov dreva SR
VYHLÁSENIE A PROPAGÁCIA VÝSLEDKOV SÚŤAŽE:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri príležitosti prvej prezentačnej výstavy v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene, na ktorej budú propagované súťažné, porotouvybraté práce. Organizátor v medziach možností zabezpečí reinštaláciu výstavy. Odborná a laická
verejnosť bude o priebehu a výsledkoch súťaže informovaná prostredníctvom masmédii a na www.ldmzvolen.sk. Prihlasovatelia dostanú od organizátorov
písomnú informáciu o výsledkoch súťaže.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
Účasťou v súťaži dávajú jej účastníci svoj súhlas s podmienkami súťaže, s bezplatným vystavením súťažných prác, ich publikovaním a ďalšou propagáciou. Právnu
ochranu prác zaslaných do súťaže organizátor nezabezpečuje.
Vo Zvolene, august 2018

Mgr. Ľubica Miľanová
vedúca LDM
SÚŤAŽ PODPORUJÚ:

