
MÛVÉSZI
FALDEKORÁCIÓK

A zepter internAtionAl örömmel mutatja be a  
17. artzept formatervezôi pályázatot! 2020 témája:

Idei pályázatunk témája a MÛVÉSZI FALDEKORÁCIÓK. Egy épület kültéri homlokzatának díszítésére keresünk koncepciókat.  
A díszítendô felület 629 cm magas és 697 cm széles, a gyôztes pályamunka pedig a Zepter Alapítvány múzeumkomplexumának egyik 
falán kap majd helyet. A pályázóktól olyan vizuális megoldásokat várunk, amelyek modern, tartós és idôjárás-álló anyagokból is 
megvalósíthatók. A beküldött pályamunkáknak eredeti, új alkotásoknak kell lenniük, amelyek vonalai, felületei, kiterjedése és arányai 
tükrözik a designer alkotói vízióját. Hiszünk abban, hogy kreativitásotokkal új életet lehelhettek majd a múzeum épületébe. A pályázatok 
közül a Zepter International által kijelölt szakmai zsûri választja ki a téma legsikeresebbnek ítélt mûveit. Ne feledd: a pályázat leadási 
határideje 2020. október 31. Jelentkezz most! 

• FÔDÍJ 10,000 €

• 2. HELYEZETT 4,000 € értékû Zepter termék, melyet a díjazott választhat ki katalógusunkból

• 3. HELYEZETT 3,000 € értékû Zepter termék, melyet a díjazott választhat ki katalógusunkból
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DÍJAK

pályamunkádat az artzept 2020 formatervezôi pályázat weboldalán adhatod be: www.artzept.com
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1. Részvételi feltételek:
	 •	 	A beküldött pályamûveknek meg kell felelniük a pályázati kiírás témájának.
	 •	 	A pályamunkákat rajz, fényképezés, fotómontázs, digitális szimuláció vagy egyéb hasonló módszerrel készített 

3D modellek formájában várjuk egy szöveges leírás kíséretében. A pályázatnak jól láthatóan be kell mutatnia a 
pályamunka egészének és részleteinek formáját, struktúráját, méreteit, anyagát, az alkalmazott felületképzési technológiát, illetve 
a burkolatát/borítását. A beadott pályázati anyagnak a pályázati kiírásban meghatározott épülethomlokzaton is ábrázolnia kell a 
designer vizuális koncepcióját. A pályázathoz kapcsolódó minden vizuális és szöveges anyagot PDF formátumban kell benyújtani, 
kellôen nagy felbontásban, amely lehetôvé teszi a jó minôségû nyomtatást (pl. katalógusok, brosúrák, stb.).

2. A pályamûvek leadási határideje:
	 •	 	A pályamûveket legkésôbb 2020. október 31-ig kel l  beküldeni kizárólag elektronikus formában a  

pressoffice@zepteritaly.com és gordana.biba.markovic@gmail.com e-mail címekre wetransfer fájlmegosztó 
rendszer (https://wetransfer.com) segítségével. A pályázati határidô után beérkezett munkák nem vesznek részt a pályázaton. 

3. A jelentkezôk által benyújtott pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:
	 •	 	A http://www.artzept.com honlapról elmentett és kitöltött jelentkezési lap;
	 •	 	Rövid	 leírás a benyújtott pályamunkáról (max. 300 szóban, Word dokumentum formájában) és a szöveg illusztrációjaként  

egy kinyomtatott, A4-es méretû látványterv (kép, render) a pályamûrôl.
4. A jelentkezés feltételei:
	 •	 	A pályázaton részt vehet bármely természetes személy, aki megfelel a kiírás követelményeinek. Amennyiben több személy 

közösen készít egy pályamûvet, a társ-alkotók ugyanúgy egyetlen díjra jogosultak, mintha egy önálló pályázó adta volna be  
az adott pályamûvet.

	 •	 Egy pályázó korlátlan mennyiségû pályázatot adhat be, de mindegyiket külön pályamûként kell beküldenie.
5. Szerzôi jog és tulajdonjog:
	 •	 	A pályamunkáknak eredeti, egyéni munkának kell lennie, amely kizárólag a jelen pályázatra készül, és nem került elôzôleg kiállításra 

vagy publikációra. Amennyiben a pályázat során kiderül, hogy a pályázó nem rendelkezik részleges vagy kizárólagos szerzôi- és 
tulajdonjoggal a pályamûvet illetôen, a tényleges jogtulajdonos fellépése esetén a teljes anyagi és egyéb kártérítés kötelezettsége 
a pályázót terheli. Amennyiben a pályamû a díjazottak közé került, a pályázó a jogtulajdonost azonosító döntést követô 15 napon 
belül köteles visszajuttatni a díjat a szervezônek.

	 •	 	A zsûri vagy a szervezô által kiválasztott pályamunkákat nem lehet visszavonni, a jelentkezôk a pályázat idôtartamának végéig nem 
vonhatják vissza a pályázatukat.

	 •	 	Bármely pályamunka anyaga felhasználható kiállításokra, katalógusokhoz vagy egyéb marketing és promóciós célokra, idôbeli és 
térbeli korlátozás nélkül, a pályázó szerzôi jogának tiszteletben tartásával. Az ilyen célú felhasználáshoz nem szükséges a pályázó 
beleegyezése, és a pályázó egyéb kompenzációra sem jogosult.

	 •	 	A pályázat anyagából készülô katalógusban minden pályázó nevét, a jelentkezési lapon szereplô, releváns szakmai és személyes 
adatait, valamint a pályamûvének reprodukcióját szerepeltetjük. Minden pályázó jogosult egy ingyenes katalógusra.

	 •	 	A pályázat nyerteseit az ARTZEPT weboldalán hirdetjük ki (https://www.artzept.com).
	 •	 	A jelentkezési lap aláírásával a jelentkezô elfogadja az ARTZEPT 2020 nemzetközi formatervezôi pályázat fentiekben ismertetett 

szabályait és feltételeit.
	 •	 	Az Artzept pályázatnak nincs nevezési díja.

a pályázat leaDáSi HatáriDeJe: 2020. oKtÓBer 31.

artzept 2020 NemzetKÖzi formatervezôi pályázat, pályázati SzaBályzat
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