Умови Конкурсу
«Galeco INSPIRATION 2020»
1. Організатори конкурсу
1.1. Організатором конкурсу виступає компанія GALECO за сприяння
Національної
спілки
архітекторів
України,
та
медіа-пітримки
Всеукраїнського ділового інформаційно-аналітичного журналу «ProfBuild».
2. Мета конкурсу
2.1. Мета конкурсу покликана надихнути майбутніх архітекторів-студентів
працювати з водостічними системами європейської якості, комплексно
вирішувати питання водовідведення дощової води на всіх типах покрівлі.
3. Учасники Конкурсу.
3.1. До участі в конкурсі запрошуються студенти архітектурних факультетів
Вищих навчальних закладів, які застосували у своїх курсових проектах
водостічні системи GALECO (п.3.2.) із запропонованих типів будинків (п.
3.3.).
3.2. Продукція GALECO, що включена у конкурс:
- класичні водостічні системи Galeco PVC (ПВХ), або Galeco STAL (сталь);
- водостічні системи квадратного профілю: Galeco PVC² (ПВХ), або Galeco
STAL² (сталь);
- водостічна система Galeco LUXOCYNK - виготовлена з високоякісної
оцинкованої сталі;
- прихованої водостічної системи Galeco BEZOKAPOWY;
- водостічна система для плоских покрівель Galeco FLAT ROOFS;
- декоративного софіту Galeco NOVA.
3.3. Учасник обирає один тип будинку із запропонованих в умовах Конкурсу,
а саме:
- котеджі, одноквартирні житлові будинки;
- багатоквартирні житлові будинки(до 5 поверхів);
- громадські об’єкти .
3.4. Учасниками Конкурсу можуть бути студенти Вищих навчальних закладів
1-5 курсів.
3.5. Участь в Конкурсі безкоштовна. Організатори проводять реєстрацію
учасників конкурсів на основі їх заповнених заявок та присланих робіт.
3.6. Учасниками Конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний
секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну
документацію.

3.7. Учасники, заявляючи про свою участь в конкурсах, тим самим
приймають його умови і вимоги, а також згідні з тим, що оцінка журі є
остаточною і оскарженню не підлягає.
4. Нагороди конкурсів для студентів
4.1. В конкурсі буде обрано переможця у кожному із заявлених типів
будинків (переможець - одна особа в кожному типі будинків), яким
присуджується Головна Нагорода – поїздка на завод GALECO в м.Баліце,
Республіка Польща.
5. Журі
5.1. Журі визначається Організатором конкурсу з провідних архітекторів та
профільних фахівців, представником GALECO та медіа представником, в
кількості не менше 5 осіб.
5.2. Журі обирає зі свого складу голову журі.
5.3. Рішення журі приймається шляхом голосування по кожному
конкурсному проекту. Рішення приймається більшістю голосів і є
остаточними. При рівній кількості голосів голос голови журі є вирішальним.
5.4. Критерії оцінювання конкурсних робіт: професійна грамотність,
функціональна, конструктивна і художньо-образна ясність; відповідність меті
та вимогам конкурсу; оригінальність і новизна ідей, пропозиція доцільних
технічних рішень у елементах будівлі.
6. Терміни оголошення, прийому робіт та підведення підсумків Конкурсу
6.1. В 2020-2021 рр. Конкурс буде проводиться з 15 жовтня 2020 року.
6.2. До 30 квітня 2021 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, еmail, назва ВНЗ) на електронну адресу: alex.baranowski@ukr.net.
6.3. Усім зареєстрованим претендентам будуть вислані інформаційні
матеріали, необхідні для підготовки конкурсних проектів.
6.4. Термін подачі конкурсних робіт – 01 червня 2021.
6.5. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться в ході святкування Дня
Архітектури України, 01 липня 2021.
7. Експозиційні матеріали
7.1. Після завершення конкурсу експозиційні матеріали стають власністю
організаторів і використовуються для проведення виставок та просвітницької
роботи.
7.2. Подаючи роботи на конкурс, автор (автори) підтверджують таким чином
право організаторів на часткову або повну публікацію або будь-яке інше
використання твору, з відповідним посиланням на автора (авторів). При
цьому авторське право, згідно із законодавством України, залишається за
кожним автором (авторами).
8. Інші умови

8.1. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої
Учасниками інформації щодо контактів з ними.
8.2. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Організатора за
телефоном: +38 (093) 1276903 у робочі дні з 09.00-18.00, або за адресою
електронної пошти: alex.baranowski@ukr.net., з 15 жовтня 2020 року по 30
червня 2021 року.
8.3. Учасники Конкурсу погоджуються, що у разі отримання ними
заохочення, передбаченого умовами Рекламної Акції, їх особисті дані, які
були надані Організатору, а також фіксація самого процесу надання
заохочення, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео
матеріалах без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання
ніяким чином Учаснику не оплачується.
8.4. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник підтверджує, що з моменту
початку його участі в Конкурсі він належним чином повідомлений про мету
збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими
ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних
даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу
до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення
персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як
Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб
в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
Учасника з розміщення таких персональних даних.
Координатори конкурсу:
Олександр Барановський – представник Національної спілки архітекторів
України
З питань участі звертатися: +38 (067) 3291167
E-mail: alex.baranowski@ukr.net
Оксана Романець – представник компанії Galeco
E-mail: Oksana.romanets@galeco.com.ua
тел.:+38 (067) 67 557 04

