Uwaga studenci architektury!
Rejestracja do konkursu International VELUX Award
przedłużona do 15 kwietnia 2020
Studenci architektury, którzy chcieliby wziąć udział w międzynarodowym konkursie International
VELUX Award 2020, a nie zdążyli się zarejestrować, mają jeszcze na to czas. Termin rejestracji został
bowiem przesunięty do 15 kwietnia.
To IX edycja największego globalnego konkursu architektonicznego, który od początku cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich studentów. Konkurs jest okazją do zgłębiania roli
światła dziennego w architekturze i poszukiwania innowacji za pomocą światła dziennego, jako źródła
światła, energii, dobrego samopoczucia i radości. Projekty, po wcześniejszej rejestracji, należy
przesłać do 15 czerwca, w jednej z dwóch kategorii - „Światło naturalne w budynkach” lub „Badania
nad światłem naturalnym”.

Termin rejestracji upływa 15 kwietnia 2020 roku
•
•
•
•

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo
W zespole mogą znaleźć się również studenci innych kierunków
Każdy zgłaszający się do konkursu student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna
naukowego
Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w konkursie

Znakomite jury
•

Prace studentów będzie oceniać światowej sławy jury, którego przewodniczącą została znana
francuska architektka Odile Decq. Pozostali członkowie juty to: Sebastián Adamo (Argentyna),
Nóra Demeter (Węgry), Juri Troy (Austria) i wiceprezes ds. Globalnego zarządzania
produktem w VELUX, Martin Pors Jepsen (Dania).

Cenne nagrody
•

Jury wybierze 10 zwycięzców - dwóch zwycięzców z każdego z pięciu regionów świata
określonych przez Sekcje członkowskie Międzynarodowego Związku Architektów: 1) Europa
Zachodnia 2) Europa Wschodnia i Bliski Wschód 3) Ameryka 4) Azja i Oceania oraz 5) Afryka.
Łączna pula nagród wynosi 30 000 euro. Nagrody otrzymują studenci oraz opiekunowie
naukowi.

•

Nagroda Główna wyniesie 5000 EUR na kategorię (4000 EUR dla studenta i 1000 EUR dla
nauczyciela) za najwybitniejsze projekty.

•

Nagrody regionalne w każdej kategorii wyniosą 1 250 EUR (1000 EUR dla studenta i 250 EUR
dla nauczyciela).

•

Jury będzie także mogło przyznać szereg nagród specjalnych, w tym nagrody za innowacyjne
wykorzystanie produktów VELUX.

•

10 regionalnych zwycięzców zostanie zaproszonych do zaprezentowania swoich projektów
osobiście przed jury podczas World Architecture Festival 2020 w Lizbonie w Portugalii.

Motyw przewodni konkursu - rola światła dziennego
w architekturze
•

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania
nad światłem naturalnym”

Harmonogram konkursu
▪

15 kwietnia 2020:

zamknięcie internetowej rejestracji uczestników

▪

15 czerwca 2020:

ostateczny termin przesyłania projektów

▪

lipiec 2020:

ogłoszenie zwycięzców regionalnych

▪

grudzień 2020:

ogłoszenie zwycięzców globalnych

Więcej informacji o konkursie oraz rejestracja na stronie:
iva.velux.com

