Konkurs na nazwę oraz oprawę graficzną cyklu czterech wykładów architektonicznych
„Morze Architektury”
REGULAMIN KONKURSU:

1. Opis przedmiotu Konkursu
SARP Oddział w Koszalinie ogłasza konkurs na nazwę oraz oprawę graficzną jesiennego
cyklu wykładów „Morze Architektury”. Jesienny cykl składał się będzie z 4 wykładów, które
będą poświęcone architekturze tworzonej przez kobiety.
Daty 4 wykładów (zawsze trzeci czwartek miesiąca): 15.09.2016, 20.10.2016, 17.11.2016
oraz 15.12.2016.
Miejsce wykładów: Klub Kawałek Podłogi.
Godzina wykładów – 19:00
Na tym etapie Organizatorzy nie podają nazwisk prelegentów – na potrzeby konkursu
prosimy o posługiwanie się fikcyjnymi nazwiskami.
Na plakatach należy umieścić:
•
•
•

Logo „Morze Architektury”
Nazwę „Morze Architektury”
Informację „Wstęp Wolny”

Obowiązujące logo Morze Architektury nie podlega zmianie – co najwyżej modyfikacjom.
Czcionka użyta na plakatach pierwszej serii - Caviar Dreams.
Ponadto na plakatach należy przewidzieć miejsce na logo i nazwy :
•
•
•
•
•

SARP Odział w Koszalinie (Organizator)
Główny sponsor (na tym etapie brak)
Gmina Miasto Koszalin – sponsor
ARCH – magazyn architektoniczny (patronat medialny)
Kawałek Podłogi – miejsce wykładów

2. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest Dyplom oraz promocja przez SARP Koszalin autorów zwycięskiej
pracy w czasie trwania cyklu wykładów.
Dodatkową nagrodą rzeczową jest koszulka z logo „Morze Architektury” (kolor i rozmiar do
ustalenia ze Zwycięzcą).
3. Jury
Członkami jury będą:
•
•

arch. Dariusz Herman
arch. Piotr Śmierzewski

•
•

arch. Agnieszka Miszczor
arch. Bartosz Warzecha

4. Zakres konkursu
Na konkurs należy nadesłać (obowiązkowo wszystkie 3 rzeczy):
•
•
•

Propozycję nazwy cyklu.
Propozycję plakatu zbiorczego, promującego cały cykl czterech wykładów.
Propozycję plakatu promującego pierwszy wykład.

5. Obowiązki autorów zwycięskiej pracy
Autorzy zwycięskiej pracy będą zobowiązani do przygotowania 5 plakatów (1 plakat zbiorczy,
promujący cały cykl czterech wykładów oraz cztery plakaty dla poszczególnych wykładów –
zgodnie z harmonogramem) w porozumieniu z Organizatorem.
6. Prawa autorskie
Zwycięzca zobowiązany będzie do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw do Pracy
Konkursowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Zwycięzca zobowiązany będzie do podpisania Załącznika nr 1.

7. Zgłoszenia
Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na email:
koszalin@sarp.org.pl do dnia 07.06.2016 roku.

