PROPOZICE SOUTĚŽE

Jitona, a.s., Tusculum, a.s. (dále jen Aliance) vyhlašuje v odborné spolupráci
s Design centrem České republiky a Slovenským centrem dizajnu veřejnou
neanonymní dvoukolovou soutěž

NÁBYTEK DĚLÁ DOMOV
Jitona, a.s. a Tusculum, a.s. vytvořily kapitálovým propojením v roce 2003 společnou Alianci, čímž vznikl největší nábytkářský subjekt
v České republice s ročním objemem prodeje vyšším než 2,5 mld.
Kč zaměstnávajícím cca 2 000 lidí. Vyrábí v pěti závodech – Klatovy,
Soběslav, Rousínov, Třebíč a Blansko. Obchodní aktivity jsou zaměřeny
především na export, který tvoří více než 90% realizovaného obratu.
V současné době je aliance Jitona/Tusculum partnerem mnoha domácích
i zahraničních firem. Velmi dynamický je rozvoj spolupráce s největším
světovým maloobchodním nábytkářským řetězcem, švédskou firmou
IKEA, kde je Aliance jedním z pěti největších dodavatelů dýhovaného
nábytku v Evropě.
Cíl soutěže
Cílem je podpora strategických segmentů Aliance a zároveň nabídka
možnosti dlouhodobé spolupráce při vývoji nových produktů kreativním
tvůrcům – designérům, architektům nebo výtvarníkům v České republice
a na Slovensku. S podporou silných mezinárodních partnerů Aliance je
tak otevřena českým a slovenským designérům i možnost mezinárodní
spolupráce.
Kategorie soutěže
1. čalouněný nábytek
Předmětem soutěže v této kategorii je navrhnout soubor čalouněného
sedacího nábytku včetně doplňků (taburetky, stolečky, odkládací plochy…). Snahou vyhlašovatelů je, aby tvůrci pojali kolekci čalouněných
prvků jako obytný prostor určený pro relaxaci. Návrhy by měly obsáhnout
nejen moderní kubické tvary a L – formáty, ale i klasické (konzervativní)
tvary s dalšími užitnými funkcemi – nastavitelnost jednotlivých prvků,
polohovatelnost, variabilita, materiály (sklo, kov) bez dalšího omezení.
Prioritou je však provedení kůže, látka, mikrovlákno, dřevo a jejich
vzájemná kombinace. Cílem vyhlašovatelů v této kategorii je, aby tvůrci
navrhli čalouněný nábytek v takové formě – tvaru, aby bylo možno tento
nábytek integrovat do dalších kategorií, které jsou předmětem soutěže.
2. sektorový nábytek (provedení částečný masiv, dýha)
Předmětem soutěže v této kategorii je navrhnout sektorový nábytek
pro obývací pokoj – obývací stěna včetně knihovny, předsíně a jídelny.
Snahou vyhlašovatelů je, aby tvůrci pojali tuto kolekci tak, aby bylo
možno jednotlivé prvky vzájemně kombinovat – jednoduše sestavitelné
komponenty s různým využitím, které mohou dobře fungovat samostatně
jako jednotlivé kusy i jako součást variabilního systému. Důraz je kladen
na řešení prostoru pro umístění TV plazmové obrazovky a domácího kina
(včetně prostoru pro umístění kazet VHS, DVD a CD), a to jako integrovanou součást systému nebo samostatně jako dekorativní prvek.
3. demontovatelný nábytek (provedení dýha/RTA nábytek = DO IT
YOURSELF tj. nábytek montovaný zákazníkem doma)
Předmětem soutěže v této kategorii je navrhnout demontovatelný dílcový
systém nábytku na volné téma, a to v segmentech domácí kancelář (prioritou je řešení pro umístění PC a příslušenství), obývací pokoj, ložnice
nebo komody. Snahou vyhlašovatelů je, aby tvůrci pojali tuto kolekci tak,
aby bylo možno jednotlivé prvky nábytku vzájemně kombinovat – využitelné jako samostatné prvky i jako součást variabilního systému. Důraz
je kladen na nábytek moderní, vzdušný, který zaujme zákazníka svojí
jednoduchostí, praktičností, a který se ve svých detailech dokáže odlišit
od běžného RTA nábytku.
Účastníci soutěže
Soutěž je určena fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob. Ze soutěže jsou vyloučeni vyhlašovatelé, členové jury a jejich
rodinní příslušníci.
Podmínky soutěže
Zájemci o účast v soutěži musí dodat do termínu uzávěrky 1. kola soutěže
tj. do 30. listopadu 2005 do 15.00 hodin na adresu DC ČR v Brně řádně
vyplněnou přihlášku a soutěžní práci dle zadání. Uzávěrka 2. kola soutěže
je stanovena na 1. února 2005. Zasláním přihlášky dávají soutěžící svůj
souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních
prací a jejich publikováním. Zachování autorských práv není v tomto
případě dotčeno.

Vyhlašovatel soutěže je oprávněn do 30 dnů od vyhodnocení soutěžních
prací vyzvat kteréhokoliv účastníka soutěže, aby s ním uzavřel licenční
smlouvu o užití autorského díla. V rámci této smlouvy je možno dohodnout i dílčí úpravy tohoto díla vyvolané nutností jeho realizace. Autor je
povinen se zavázat ve smlouvě k potřebné součinnosti, zejména k nezbytným úpravám díla.
Zadání
1. KOLO Soutěžní práce musí být předložena na tuhé podložce (posteru)
o rozměrech 100x70 cm na výšku o max. tloušce 0,5 cm a CD ROM
v grafickém formátu jpg, eps nebo tiff v tiskové kvalitě (min. 300 DPI
na A 4). V každé kategorii bude do druhého kola vybráno maximálně 5
návrhů, jejichž autoři obdrží skicovné 3.000,- Kč za jeden návrh.
2. KOLO Vybrané návrhy budou vyvzorovány vypisovatelem jako funkční model – prototyp v měřítku 1:1 ve spolupráci s autorem.
Hodnocení
Vyhodnocení soutěžních prací provede odborná jury jmenovaná ředitelem
DC ČR ve složení:
Marek Škripeň
doc. akad. arch. Ivana Čapková
Karel Kobosil
PhDr. Dagmar Koudelková
PhDr. Lenka Žižková
Ing. Miroslav Novotný – generální ředitel aliance Jitona/Tusculum
Ing. Miroslav Jančík – ředitel tech. příp. výroby aliance Jitona/Tusculum
Tajemníkem jury je Ing. Milan Kabát. Jury se řídí Jednacím řádem DC
ČR, její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Termín
hodnocení 1. kola je do poloviny prosince 2005 a 2. kola do poloviny
února 2006.
Kritéria hodnocení
• Uživatelské kvality výrobku (funkce, bezpečnost atd.)
• Řešení designu
• Původnost díla a originalita
• Předpoklad kvalitního technologického zpracování
Ceny
Vítěz každé kategorie obdrží odměnu ve výši 50.000 Kč. S vybranými
autory bude uzavřena smlouva o vytvoření a užití autorského díla a jejich
návrhy budou realizovány v Alianci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
nevybrat na doporučení jury žádnou z prací jako vítěznou. Autor je
povinen na vyzvání vyhlašovatele Aliance uzavřít do tří týdnů licenční
smlouvu o užití autorského díla za dohodnutou odměnu. Vyhlašovatelé si
vyhrazují právo nevybrat na doporučení jury žádnou z prací jako vítěznou.
Vyhlašovatelé této soutěže se zavazují k zachování autorských práv
a prohlašují, že nezneužijí žádný ze soutěžních návrhů ani dílčích řešení
ke svým zájmům.
Ceny budou předány u příležitosti konání Mezinárodního veletrhu bydlení
MOBITEX v termínu od 22. do 26. března 2006 na výstavišti v Brně.
Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže budou všem účastníkům neprodleně oznámeny písemně
po vyhodnocení soutěže. Oceněné a vybrané návrhy budou prezentovány
na Mezinárodním veletrhu bydlení Mobitex v termínu od 22. do 26. března
2006. Výsledky budou dále publikovány v tiskovinách DC ČR.
Kontaktní adresy
Přihlášky a propozice soutěže jsou k dispozici na adresách DC ČR v Praze
a v Brně, na webových stránkách www.designcentrum.cz a dále v alianci
Jitona/Tusculum.
DC ČR, Radnická 2, 602 00 Brno, Mgr. Ivana Janíčková, tel.: 542 425 922,
e-mail: janickova@designcentrum.cz
Galerie DC ČR, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, tel.: 222 317 860
Jitona/Tusculum, Ing. Monika Zelníčková, tel.: 517 819 251
e-mail: m.zelnickova@tusculum.cz
SCD, Jakubovo nám 12, 814 99 Bratislava, RNDr. Margita Michlíková,
tel.: 00421 02 52931800, e-mail: michlikova@sdc.sk

D

C

Č

R

Registrační číslo:

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

/2005

NÁBYTEK DĚLÁ DOMOV 2005
Název
Autor (......%)
jméno, příjmení

datum nar.

kontaktní adresa

PSČ

telefon

fax

e-mail
Spoluautor (......%)
jméno, příjmení

datum nar.

kontaktní adresa

PSČ

telefon

fax

e-mail
Spoluautor (......%)
jméno, příjmení

datum nar.

kontaktní adresa

PSČ

telefon

fax

e-mail
Škola
název
kontaktní adresa

PSČ

ateliér / obor

ročník

vedoucí pedagog
telefon

fax

e-mail
Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že přihlašuji vlastní originální design a svým podpisem vyjadřuji souhlas se soutěžními
podmínkami.
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podpis, (razítko školy)

Seznam příloh
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