Положення про конкурс-огляд
«КЕРАМІКА ВІД СБК»
1. Загальні положення
1.1. Конкурс-огляд "КРАЩІ АРХІТЕКТУРНІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ
РІШЕННЯ з використанням керамічної цегли та блоків СБК - 2016" (далі Конкурс) проводиться відповідно до Порядку проведення архітектурних
конкурсів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
25.11.1999 року №2137.
1.2. Метою конкурсу є популяризація конструктивних та оздоблювальних
матеріалів з кераміки, що надають значно більше можливостей в створенні
сучасних будівель.
1.2. Організатором конкурсу виступає Слобожанська Будівельна Кераміка;
співорганізатором - Національна спілка архітекторів України.
1.3. Виконавчим органом Конкурсу є Оргкомітет.
1.4. Конкурс є всеукраїнським відкритим конкурсом. До участі запрошуються
архітектори та студенти архітектурних факультетів вузів, а також дизайнери, що
проектують інтер’єри.
1.5. Конкурс проводиться щорічно.
1.6. Предметом розгляду є завершені будівництвом об’єкти та інтер’єри, в яких
використані матеріали торгової марки СБК.
1.7. Конкурс проводиться в трьох номінаціях –
-БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
- ІНДИВІДУАЛЬНІ БУДИНКИ
-ІНТЕР’ЄР
2. Вибори переможців Конкурсу
2.1. Переможців визначає Журі відповідно до п.6 та п.7 цього Положення.
3. Оголошення Конкурсу та терміни його проведення
3.1. Конкурс є щорічним. Оголошується 1 липня поточного року.
3.2. Оголошення про Конкурс публікуються в спеціалізованій пресі та на сайтах
організатора і співорганізаторів Конкурсу.
4. Порядок проведення Конкурсу
4.1. На Конкурсі розглядаються роботи, подані до Оргкомітету відповідно до
Умов Конкурсу.
4.2. Підсумки конкурсу оголошуються на церемонії нагородження переможців
конкурсу, дату якої визначає Оргкомітет.
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5. Прикінцеві положення
5.1. Організатор Конкурсу має право змінити умови або скасувати Конкурс
протягом першої третини встановленого для подання робіт терміну.
5.2. Повідомлення про зміну умов або скасування Конкурсу здійснюється в
порядку, передбаченому для оголошення Конкурсу.
5.3. Організатор Конкурсу залишає за собою право виставляти роботи на
офіційних виставках, публікувати роботи в будь-яких ЗМІ в рамках висвітлення
Конкурсу, а також використовувати фото матеріали у рекламних матеріалах: на
сайті, в каталогах, рекламних брошурах та буклетах, у друкованих виданнях та
Інтернет ЗМІ та інших носіях. Надаючи матеріли на участь у конкурсі, учасники
дають згоду на таке використання.
6. Журі конкурсу
6.1. Журі Всеукраїнського конкурсу (далі - Журі) є органом, який формується
щорічно для вибору переможців Конкурсу.
6.2. Кількість членів Журі 7 (сім) осіб, уточнюється Оргкомітетом щорічно, і має
бути непарною.
6.3. Журі формується з архітекторів (не менше 2/3 складу), дизайнерів та
представників фірми-організатора.
6.4. Координацію діяльності Журі здійснює Оргкомітет Конкурсу.
6.5. Порядок роботи Журі
- Для прийняття рішення про переможців Конкурсу Оргкомітет надає членам
Журі доступ до конкурсних робіт в електронному вигляді.
- Конкурсні роботи оцінюються закритим голосуванням. Кожен член Журі має
один голос.
- Підрахунок результатів голосування здійснює лічильна група Оргкомітету.
- Переможцем по кожній номінації стає робота, яка отримала найбільшу
кількість голосів у своїй номінації.
- Члени Журі не мають права розголошувати будь-яку інформацію, пов'язану з
розглядом проектів і присудженням премій.
- Підсумки Конкурсу оформляються протоколом, що містить оцінку конкурсних
проектів, і підписується головою та секретарем Журі.
7. Оргкомітет конкурсу
7.1. Оргкомітет конкурсу (далі - Оргкомітет) створюється з метою координації і
контролю роботи по всіх напрямах і заходам, пов'язаним з реалізацією Конкурсу.
7.2. Чисельність і склад Оргкомітету затверджуються щорічно організатором
Конкурсу.
8. Організація діяльності Оргкомітету
8.1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності.
8.2. Засідання Оргкомітету проводить керівник Оргкомітету.
8.3. На засідання Оргкомітету виносяться питання згідно плану його роботи, що
затверджується розпорядженням організатором конкурсу.
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8.4. Рішення Оргкомітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Оргкомітету.
8.5. Відповідальність за підготовку засідань Оргкомітету покладається на
керівника Оргкомітету та заступника керівника Оргкомітету.
9. Функції Оргкомітету
- Контроль і координація проведення конкурсу;
- Визначення умов проведення конкурсу (етапи проведення, методи оцінки
учасників);
- Визначення методики формування складу журі;
- Публічне оголошення про початок проведення конкурсу;
- Проведення заходів в рамках інформаційної кампанії конкурсу згідно із
затвердженим планом;
- Координація роботи з інформаційними партнерами з проведення інформаційної
кампанії конкурсу;
- Збір заявок на участь у конкурсі, перевірка відповідності оформлення та подачі
заявок вимогам і умовам;
- Реєстрація учасників;
- Попередня обробка заявок для попереднього перегляду;
- Координація роботи журі.
10. Права Оргкомітету
Оргкомітет має право:
- Перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;
- На підставі невідповідності вимогам конкурсу, відмовити претендентові в
участі;
- Дискваліфікувати учасників за порушення встановлених правил, за
невідповідність вимогам і умовам проведення Конкурсу, а також за надання
неправдивої інформації.
11. Обов'язки Оргкомітету
Оргкомітет Конкурсу зобов'язаний:
- Створити рівні умови для всіх учасників конкурсу;
- Забезпечити гласність проведення конкурсу;
- Не розголошувати результати конкурсу до офіційної церемонії нагородження.
Відповідальний секретар конкурсу: Олександр Барановський
З питань участі звертатися: (+38050) 3511764 .
E-mail: alex.baranowski@ukr.net
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Умови конкурсу
"КРАЩІ АРХІТЕКТУРНІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ з
використанням керамічної цегли та блоків СБК - 2016"
1. Загальні положення
1.1. Конкурс-огляд "КРАЩІ АРХІТЕКТУРНІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ
РІШЕННЯ з використанням керамічної цегли та блоків СБК - 2016" (далі Конкурс) є всеукраїнським відкритим конкурсом.
1.2. Віковий ценз для учасників Конкурсу не встановлюється.
1.3. Участь в Конкурсі безкоштовна.
1.4. Одна робота, заявлена на участь у Конкурсі, може брати участь тільки в
одній номінації.
1.5. Конкурсні роботи можуть подаватись автором або авторським колективом.
2. Нагороди Конкурсу
2.1. В кожній з номінацій присуджується нагорода – грошовий приз в розмірі 10
тис грн.
2.2. Переможці Конкурсу отримують дипломи та пам’ятні знаки.
3. Терміни прийому робіт та підведення підсумків Конкурсу
3.1. Датою початку Конкурсу є дата появи на його сайті Положення та Умов
Конкурсу. В 2016 р. Конкурс буде проводиться з 1 липня 2016 року.
3.2. З 1 липня 2016 року буде проводиться реєстрація учасників Конкурсу. Щоб
зареєструватися претенденти на участь у Конкурсі повинні надіслати лист з
інформацією про себе (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон, е-mail) на
електронну адресу: .
3.3. Усім зареєстрованим претендентам будуть вислані інформаційні матеріали,
необхідні для підготовки конкурсних проектів.
3.4. Термін подачі конкурсних робіт – до10 вересня 2016.
3.5. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться 3 жовтня 2016 в
Міжнародний День Архітектури в Центральному Будинку Архітектора (Київ).
4. Номінації конкурсу
-БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
- ІНДИВІДУАЛЬНІ БУДИНКИ
-ІНТЕР’ЄР
5. Вимоги, що пред'являються до конкурсних робіт
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5.1. Завершені будівництвом інтер’єри чи архітектурні об’єкти мають бути
представлені на фотографіях та архітектурних кресленнях (плани, розгортки,
фасади, розрізи), що дають повне уявлення про їх художньо-об’ємне вирішення.
5.2. У конкурсних роботах мають бути вказані назви та кількість матеріалів ТМ
СБК, які були використані.
6. Склад проекту для кожної номінації
6.1. БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
-Фотографії та проектні зображення, що дають вичерпне уявлення про об’єкт та
його оточення
-Пояснювальна записка – місцезнаходження, опис рішень проекту,
використовуваних матеріалів і технологій, склад авторського колективу
6.2. ІНДИВІДУАЛЬНІ БУДИНКИ
-Фотографії та проектні зображення, що дають вичерпне уявлення про об’єкт та
його оточення.
-Пояснювальна записка – місцезнаходження, опис рішень проекту,
використовуваних матеріалів і технологій
6.3. ІНТЕР’ЄР
-Фотографії та проектні зображення, що дають вичерпне уявлення про інтер’єр
чи його елемент
-Пояснювальна записка - опис рішень проекту, використовуваних матеріалів і
технологій
7. Форма подачі робіт на Конкурс
7.1. Проекти та інформація про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, адреса,
телефон, е-mail) висилаються на електронну адресу: alex.baranowski@ukr.net
відповідальному секретарю Конкурсу. Проекти можуть також викладатись на
файлообмінник з повідомленням секретарю конкурсу.
7.2. Конкурсні матеріали компонуються на вертикальному форматі розміром 640
х 1800 мм в електронному вигляді в форматі pdf 300 dpi.
7.3. В нижній частині кожного планшета зліва – фото авторів (60х60 мм) та
коротка інформація про них.
7.4. Додатково окремо присилаються зображення загального вигляду та планів
об’єкту.
Відповідальний секретар конкурсу: Олександр Барановський
З питань участі звертатися: (+38050) 3511764 .
E-mail: alex.baranowski@ukr.net
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Додаток 1. Схема оформлення конкурсного планшета

Лого
НСАУ

Огляд-конкурс
«КЕРАМІКА ВІД СБК»

Лого
СБК

Загальний вигляд

Назва об’єкту
Фрагмент

Фрагмент Фрагмент
План
будівлі

Фото
авторів

Інформація про авторів

Розмір планшета 640х1800 мм
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