КОНКУРС ДИЗАЙНУ ARTZEPT 2021-2022, ZEPTER INTERNATIONAL
18-й міжнародний конкурс ARTZEPT 2021-2022 «Світло й Оптимізм»
Компанія Zepter International оголошує старт 18-го конкурсу дизайну ARTZEPT 2021-2022, під
назвою: «Світло й оптимізм» – це концептуальне рішення у виготовленні садової скульптурної
форми зі світловими ефектами та елементами ілюмінації. Роботи, що пройдуть конкурсний відбір,
будуть виставлені біля нового Будинку Мистецтв Zepter.
Учасникам конкурсу пропонується створити візуальні 3D-макети об'ємних скульптур із
підсвічуванням. Роботи можуть бути виконані з будь-якого спектру сучасних, міцних та стійких до
погодних умов матеріалів (оскільки експонати призначені для розміщення на вулиці). Роботи
повинні являти собою оригінальний та унікальний витвір мистецтва, лінії, поверхні, обсяги,
пропорції, освітлення якого відображатимуть бачення дизайнера. Експертна комісія компанії
Zepter International вибере найкращі дизайнерські рішення на цю тему.
Строк направлення робіт: до 15 червня 2022 року.

КОНКУРС ДИЗАЙНУ ARTZEPT 2021-2022
«СВІТЛО Й ОПТИМІЗМ».

ПРИЗИ
1 місце - € 10 000
2 місце – продукція Zepter на суму € 4 000
3 місце – продукція Zepter на суму € 3 000

Термін подання заявок: до 15 червня 2022 р.

Щоб подати заявку на участь у конкурсі Artzept Design Award 2021,
перейдіть за посиланням: www.artzept.com

КОНКУРС ДИЗАЙНУ ARTZEPT 2021-2022

Вимоги до конкурсних робіт:
1) Усі представлені роботи мають відповідати темі конкурсу.
2) Роботи повинні бути виконані в 3D-графіці, вони можуть бути представлені у вигляді креслень,
малюнків, графічних моделей тощо, що супроводжуються відповідним текстовим описом (форма,
структура, розміри, матеріали, оздоблення, оздоблення та покриття). Обов'язковою частиною
матеріалу є візуальне рішення лицьової/зовнішньої сторони арт об'єкта. Усі візуальні та текстові
матеріали повинні бути представлені лише у форматі PDF, у високій роздільній здатності,
придатній для високоякісного друку, наприклад, каталогів, брошури тощо.
3) Строк подання заявок:
Не пізніше 15 червня 2022 року конкурсантам необхідно завантажити свої роботи за допомогою
сервісу для передачі та зберігання великих файлів https://wetransfer.com та надіслати посилання
на дві наступні електронні адреси: gordana.biba.markovic@gmail.com і pressoffice@zepteritaly.com.
4) Роботи, надіслані після дати, зазначеної у пункті 3), не братимуть участі у конкурсі
5) Заявка на участь у конкурсі повинна включати:
a) Детально заповнену форму на сторінці сайту конкурсу Artzept за адресою:
https://www.artzept.com
b) Коротке резюме представленої роботи (не більше 300 слів, збережене у файлі Word), а також
чіткі візуалізації, зображення, ілюстрації (у високій якості, придатні для друку) та інші засоби, такі
як анімація, які детально описують проект.
6) Право на подання заявки та участь:
d) Будь-яка фізична особа може подати заявку на участь у конкурсі. Якщо кілька осіб подають
колективну заявку, вони виступають як єдина команда та мають право лише на один приз.
b) Кількість робіт, поданих одним учасником, не обмежена, але кожна робота має бути оформлена
окремою заявкою на участь.
7) Авторські права:
a) Усі конкурсні роботи мають бути оригінальними. Якщо в ході конкурсу або після його
завершення буде встановлено, що учасник конкурсу – художник, який створив роботу, – не є
винятковим власником або одним із володарів авторських та майнових прав, така особа несе
повну матеріальну та іншу відповідальність перед особою чи особами, які претендують на такі
права. Якщо ця робота отримає нагороду у конкурсі, учасник зобов'язаний повернути нагороду
організатору не пізніше 15 днів після того, як буде встановлено, що авторські та майнові права
заявлені третьою особою.
b) Відібрані роботи не можуть бути зняті з конкурсу, як і учасники не можуть відкликати заявку до
дати завершення конкурсу.

с) Усі проектні роботи можуть бути використані для виставок, каталогів або інших маркетингових
та рекламних цілей, як вважає за потрібне організатор конкурсу, без будь-якої додаткової згоди
або присутності художника, або будь-якої компенсації художнику будь-де і протягом
необмеженого періоду часу, дотримуючись морального авторського права художника.
d) Усі художники будуть представлені у каталозі з проектами своїх робіт, їх іменами та іншими
професійними та/або особистими даними, відповідно до даних, що містяться у заявках
художників. Кожен митець має право на отримання одного безкоштовного каталогу.
e) Переможці будуть оголошені на сайті ARTZEPT https://www.artzept.com.
f) Підписуючи заявку на участь у конкурсі ARTZEPT 2021 Zepter International Design Award ,
художники зобов'язуються дотримуватися всіх вищезазначених умов участі в конкурсі.
g) Участь у конкурсі є безкоштовною.
Долучайтеся!

