Concurs EGGER
REGULAMENT

1. DATE GENERALE
1.1 Promotorul și Organizatorul concursului - Promotorul concursului este Egger în parteneriat cu MATER în postura de
organizator. Promotorul concursului asigură fondurile bugetare pentru premii și pentru serviciile de proiectare care se
vor contracta cu câștigătorul concursului. Date de contact: EGGER Romania, str Austriei, nr.2, jud Suceava, tel : 0372 438
000
1.2 Secretariatul concursului - Secretariatul este asigurat de MATER, cu sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii 160,
cod poștal 040041. www.materlibrary.ro, adresa de contact : concurs@materlibrary.ro .
1.3 Tipul concursului - Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții de amenajare care va fi realizate de către
organizator în spațiul de lectură al bibliotecii de materiale. Organizatorul dorește obținerea unui proiect care să
consolideze identitatea bibliotecii de materiale. De asemenea, este vizată promovarea tinerilor studenți și profesioniști.
1.4 Juriul concursului - Juriul va fi format din persoane desemnate din partea Organizatorului și a Promotorului –
persoane specializate în domeniul arhitecturii și producției de design, obiecte și amenajări.
Membrii juriului sunt :
- Sorin Chirica (arhitect și managing partner Work-Work)
- Andra Giuglea (arhitect bibliotecar)
- Vlad Stoica (architect Wolfhouse Productions)
- Cristian Verescu (EGGER)
2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1 Calitatea de concurent - Concursul este public și se adresează tinerilor arhitecți, arhitecți de interior și studenților
facultăților de profil Arhitectură, Arhitectură de Interior, Design de produs și Mobilier și Amenajări Interioare, cu scopul
de a le oferi experiența proiectării și realizării unui proiect de design interior împreună cu o echipă de profesioniști.
Concurenții pot participa individual sau în echipă. Nu au dreptul să participe la concurs membrii juriului și ai
secretariatului, membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, promotorul, rude de gradul I și II ale celor
menționați.
2.2 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor - Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte tema și
regulamentul concursului, termenul de predare și cerințele de prezentare, anonimatul. Orice abatere de la acestea

atrage după sine descalificarea din concurs, situație în care proiectul predat nu va mai fi admis în procesul de jurizare.
Prin înscrierea în concurs, concurenții se obligă să respecte condițiile stabilite prin regulamentul concursului.
Verdictul juriului este incontestabil.
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1 Lansarea concursului - Concursul se lansează la data de 26.04 și se desfășoară în perioada 27.04 – 27.05.2018
3.2 Înscrierea în concurs - Înscrierea la concurs este gratuită. Înscrierea nu condiționează participarea la concurs. Data
limită de înscriere este 14.05.2018, ora 23:59. Înscrierea se realizează prin trimiterea formularului de înscriere la adresa
concurs@materlibrary.ro
3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților - Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate
fi descărcată de pe website-ul EGGER și cuprinde Tema, Regulamentul concursului și Documentația suport.
3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări - Primirea de solicitări sau clarificări, precum și transmiterea
răspunsurilor la întrebări, se face în perioada: 27.04 – 14.05.2018, la adresa secretariatului.
3.5 Vizitarea amplasamentului - Spațiul bibliotecii se poate vizita pe toată durata concursului în orele de program LuniVineri 10:00 - 19:00, Sâmbătă 12:00 – 19:00.
3.6 Conținutul proiectelor - Un concurent poate depune unul sau mai multe proiecte în concurs. Planșele se predau în
format .pdf, dimensiune A2 (297x420), max 100Mb, însoțite de formularul de înscriere (Anexa 1 a acestui Regulament,
format .doc) și trebuie să conțină următoarele piese :
Informațiile ce trebuie completate în formularul de inscriere sunt următoarele: nume, prenume, data nașterii, număr de
telefon, adresa, cod înscriere. Fișierele și planșele înscrise în concurs nu vor include nume sau semne distinctive care să
constituie încălcarea anonimatului. Numele și datele concurenților se regăsesc doar în interiorul formularelor de
înscriere.
3.7 Anonimatul Proiectelor - Anonimatul se va respecta cu stricteţe şi va fi ridicat numai după încheierea procesuluiverbal al juriului. Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol alfanumeric de identitate. Acesta va fi
compus din 2 litere urmate de 4 cifre, la alegerea concurentului (ex :AZ1234), care va fi înscris pe fața fiecărei planșe, în
colțul din dreapta sus.
3.8 Predarea proiectelor - Predarea proiectelor se realizează online, prin trimiterea planșelor, la adresa
concurs@materlibrary.ro
3.9 Jurizarea - Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului
câștigător, indicate în tema de concurs și de a stabili o ierarhie. În urma jurizării, va fi nominalizat un număr de 3 finaliști.

Finaliștii vor fi invitați la o discuție cu membrii juriului, li se va oferi posibilitatea să își prezinte și să își promoveze
proiectul.
3.10 Confidențialitate - Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu
propriul proiect. Promotorul, Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în scris.
3.11 Comunicarea rezultatelor - Rezultatele vor fi transmise participanților de către Organizator și publicate pe paginile
MATER și EGGER, la data de 31.05.2018.

3.12 Premii
Premiul 1 – Excursie în Bucovina (2 persoane) + abonament co-working MATER 6 luni
Premiul 2 – Abonament co-working MATER 3 luni
Premiul 3 – Abonament co-working MATER 1 lună
*Toți câștigătorii sunt invitați în excursie la fabrica din Rădăuți, costurile fiind acoperite integral de Egger.
*Excursia în Bucovina poate fi stabilită într-un weekend la alegere, iar costurile integrale sunt acoperite de Egger.

4. VALORIFICAREA PROIECTELOR
4.1 Proprietatea asupra proiectelor - Toate proiectele recompensate cu premii în urma desfășurării concursului
constituie obiect al dreptului de autor în înțelesul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu
modificările și completările ulterioare.
Câştigătorii, în calitate de autori ai proiectelor depuse, vor continua să se bucure de recunoașterea drepturilor morale de
autor. Autorii proiectelor câştigătoare cedează Promotorului și Organizatorului drepturile patrimoniale asupra operelor,
în baza unui contract care va fi încheiat ulterior.

5. DISPOZIȚII FINALE - Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să respecte prevederile şi cerinţele
formulate în prezentul document. Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu
Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

ANEXA 1- FORMULAR DE PARTICIPARE
CONCURS DE IDEE :
PROPUNERE DE DESIGN PENTRU ZONA DE LECTURĂ @MATER

Nume și prenume al membrilor echipei: ............................

Adresă și număr de telefon:...............................................
E-mail persoană de contact:..............................................

Prin semnarea acestui document autorul și coautorii sunt de acord cu dezvăluirea identității autorului
și/sau echipei care participă cu proiectul la concurs în expoziția proiectelor, în galeria virtuală a
proiectelor, pe paginile Social Media ale organizatorului și promotorului și în materialele de promovare ale
concursului.

Subsemnatul/subsemnații declar/ăm prin prezentul că am fost informat/ți cu privire la prelucrarea datelor
mele/noastre cu caracter personal și sunt/suntem de acord să-mi dau/să ne dăm consimțământul expres
și neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data

Semnătură participanți

