UITNODIGING 2017
Beste Architecten,

Uitnodiging:
Het is inmiddels de negende editie van de Cristalplant® Design Contest nu georganiseerd in Nederland samen met TORTU, doelstelling
een innovatief wastafel ontwerp in het materiaal Biobased Cristalplant®.
Dit jaar nodigen wij graag Architecten uit een prachtige multifunctionele wastafel te ontwerpen welk o.a toegepast kan worden in
de prachtige gebouw ontwerpen van onze Nederlandse Architectenbureaus. Het winnende wastafelontwerp wordt gekozen door een
vakkundige jury samengesteld door TORTU. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in September tijdens een feestelijk evenement. Het
winnende ontwerp wordt dan in het echt gepresenteerd aan een breed publiek en aan de Nederlandse pers.

Doel:
De Cristalplant® Design Contest in samenwerking met TORTU wil aandacht creëren voor vernieuwende ontwerpen vanuit de kant van
de Architecten, wij dagen jullie uit een creatief wastafelontwerp te maken in het materiaal Biobased Cristalplant®. De wastafel dient
geschikt te zijn voor het gebruik in luxe (verhuur) appartementen, hotels en kantoorgebouwen. Alle informatie betreffende het materiaal
kunt u terugvinden op de site www.cristalplant.it / designcontest.cristalplant.it.

Deelname:
Deelname is gratis en open voor creatieve architecten. Architecten bureaus mogen diverse architecten deel laten nemen met allen een
eigen wastafelontwerp. Zie algemene voorwaarden.

Prijs:
Het winnende wastafel ontwerp gekozen door onze vakkundige jury zal worden gepresenteerd aan een breed publiek uit de branche
en de pers tijdens de feestelijke uitreiking. De Architect van het winnende ontwerp zal een prijs ontvangen en de wastafel zal worden
toegevoegd aan de Tortu collectie. De werkelijke productie van de wastafel zal in 2018 geschieden uitsluitend bestemd voor TORTU. Wij
bieden een platform voor de winnende architect, contacten worden gecreëerd met wereld bekende ontwerpers wat kansen kan bieden
voor groei. Zie article 6, paragraph 1, lett. A of Presidential Decree no. 430 of 26 October 2001, deze contest is uitsluitend bedoeld om
een platform te creëren voor nieuwe Nederlandse ontwerpers. De kosten voor het produceren van het prototype bij Cristalplant® en het
productie gereed maken worden gedragen door Nicos International als waardering voor de deelnemers en het winnende ontwerp.

Maatvoering en uitleg:
Elk wastafel ontwerp dient aangeleverd te worden in 3 .jpeg renderings – 150 dpi resolutie in maat 210x297 mm (A4)-, aangegeven
moet zijn de titel van het ontwerp, hetzelfde als aangegeven op het registratie formulier (zoals omschreven op pag. 02). Ontwerp
renderings moeten worden ge-upload op de aangegeven pagina van de www.cristalplant.it website VOOR 01/07/2017.

Copyright:
Het intellectueel eigendom en copyright van de ingezonden ontwerpen blijft van de individuele ontwerpers. Tot 1 oktober 2017 zijn de
ontwerpen in eigendom van de contest. Zodoende, tot voorgenoemde data is het niet toegestaan om enig publicatie te doen wat zo ook
betreffende de ingezonden ontwerpen. Indien dit wel gebeurt zal deelnemer worden gediskwalificeerd van de contest. Elk samenwerking
dat mogelijkerwijs ontstaat tussen ontwerpers en de promoters zal op een later moment na de contest plaatsvinden tussen partijen
onderling. Door het ondertekenen van het inschrijfregistratie komen deelnemers overeen dat de ontwerpers de auteursrechten behouden
van de ingezonden ontwerpen. Zodoende zijn de ontwerpers zelf verantwoordelijk voor enige disputes die zouden kunnen ontstaan
betreffende de origine van een ontwerp en de bovengenoemde rechten.

Data:
Sluiting 01/07/2017;
Geselecteerde ontwerpen worden bekendgemaakt in juli 2017;
July-September productie prototype winnaar;
September, Prijsuitreiking met event, exacte datum volgt.

Voor Vragen:
www.tortuworld.com - info@tortuworld.com
www.cristalplant.it - info@cristalplant.it
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Elk ontwerp dient aangeleverd te worden in 3 .jpeg renderings –
150 dpi resolutie in maat 210x297 mm (A4)-, aangegeven moet
zijn de titel van het ontwerp, hetzelfde als aangegeven op het
registratie formulier.
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Druk hier om deel te nemen

Design Contest

Bando GB.pdf

Bando ND.pdf
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< HOME

Vul hier uw email in

REGISTRATION FORM
Please provide your e-mail address, so that we can send you a secret code, which you can then use to upload your masterpiece.

E-mail adress

Continue
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If you have already received a secret code, please click here to upload your masterpiece.

U ontvangt een email bevestiging met een
link om uw registratie kompleet te maken,
anders kunt u ook handmatig de code invullen
vermeld in de email.

< HOME

FILE UPLOAD
E-Mail Address *

Secret Code *

Surname *

Date of Birth *

Place of Birth *

City *

Phone

Cell

Project Title *

Name *
Country *
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Vul het formulier in met uw informatie en
upload uw project

Team Member Names

I declare to be the author of the submitted projects and their copyright holder. I
assume all responsibility and liability for any dispute that may arise on the originality
and copyrights of the projects submitted. I declare to have read and accepted the
contest rules in all its sections. *

I hereby agree to have my personal data collected, in full compliance with Italian
Dlgs No. 196/2003, in order to allow my application to be considered within the
scope of the design contest. *
WARNING: all fields marked with an asterisk are mandatory.

If you’re not in possession of a secret code,please click here to request one.
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