«СВІТЛОДИЗАЙН РОКУ – 2015»
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
1. Загальні положення
1.1. Конкурс в області світлового дизайну «Світлодизайн року - 2015» (далі - Конкурс)
організовується Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.
Бекетова в рамках проведення Міжнародного Форуму LedLight'15. Конкурс являється оглядом
проектів світлового дизайну. Конкурс проводиться серед професіоналів галузі, тимчасових
творчих колективів, дизайн-студій, майстерень, а також студентської аудиторії, до якої
входять: студенти архітектурних і дизайнерських вузів і факультетів та учні шкіл.
1.2. Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
- Світлові об'єкти;
- Арт-об'єкти світлової реклами та світлової архітектури;
- Світовий дизайн інтер'єрів;
- Ландшафтний світловий дизайн;
- Архітектурні світлові інсталяції;
- Дизайн світлових приладів.
1.3. Критерії оцінки робіт:

цілі проекту

відповідність світлотехнічним вимогам і нормам освітлення

оригінальність дизайну: естетика освітлення, новаторство, застосування останніх
досягнень науки і техніки

енергоефективність та експлуатація: чи враховані проблеми енергоефективності,
зручності монтажу та експлуатації

екологічність: чи враховує проект проблеми світлового забруднення, впливи на
навколишнє середовище, утилізації обладнання

фінанси: економічне значення проекту, скільки було витрачено на проект, які додаткові
витрати заплановані?

додаткове значення: соціальне значення проекту, вплив на імідж об'єкта освітлення,
здоров'я людей, залучення клієнтів, прибутковість та інше.

загальне враження: коротка інформація, фотографії, і т.д.

1.4. Визначення переможців Конкурсу відбувається на основі конкурсного змагання.
1.5. Кількість представлених на Конкурс робіт, виконаних одним автором або одним
авторським колективом, не обмежується.
1.6. Подання робіт на Конкурс проводиться самими авторами і авторськими колективами, а
також навчальними та науковими закладами, громадськими об'єднаннями.
1.7. Роботи в кожній номінації представляються в розділах:
• Світлодизайн міста - погляд у майбутнє (суспільні або громадські споруди, музеї, церкви,
пам'ятники та ін.). Конкурсні роботи розглядаються на рівні концепт-пропозицій по
підвищенню якості світлового середовища сучасного міста.
• Архітектурне освітлення (суспільні споруди, музеї, церкви, пам'ятники та ін.) До конкурсу
допускаються реалізовані.
• Інтер'єрне освітлення (торгові простори, ресторани і готелі, офісне освітлення, суспільні та
житлові інтер'єри). До конкурсу допускаються реалізовані проекти.
• Роботи студентів дизайнерських шкіл та навчальних закладів.
• Дизайн-розробка світлового приладу.
1.8. Кожному переможцю Конкурсу присуджується звання лауреата і вручається диплом.
Переможці Конкурсу визначаються по кожному розділу і в кожній номінації в наступному
порядку:
- Гран-прі.
- Диплом I ступеня;
- Диплом II ступеня;
- Диплом III ступеня.
2. Мета Конкурсу
2.1. Виявлення кращих ідей, студентських та професійних розробок і об'єктів в області
світлового дизайну.
2.2. Пропаганда дизайнерської діяльності, активізація творчого потенціалу дизайнерів.
2.3. Розвиток художніх і дизайнерських ініціатив професійного та культурного характеру.
2.4. Сприяння просуванню творчих ініціатив, прогресивних ідей, проектів та об'єктів.
3. Склад Журі та порядок його роботи
3.1. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу Організатор - Харківський
національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – формує
Організаційний комітет і засновує Журі.
3.2. Постійний склад журі включає в себе Головного архітектора м Харкова, Ректора
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Главу
правління Спілки дизайнерів України. Остаточний склад журі визначається Організаційним
комітетом конкурсу не пізніше 5 березня 2015.
3.3. Організаційний комітет конкурсу включає в себе представників кафедри світлотехніки та
джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова, Спілки дизайнерів України та організаторів Форуму LedLight'2015.
3.4. Голова організаційного комітету конкурсу - Ректор Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
3.5. Кількість членів Журі має бути непарною.

3.6. Головою Журі призначається фахівець з числа найбільш авторитетних вітчизняних або
зарубіжних дизайнерів.
3.7. Засідання Журі проходять після завершення збору заявок на участь у Конкурсі.
3.8. Організаційний комітет проводить попередній перегляд представлених на Конкурс заявок
і формує тематичні блоки за номінаціями.
3.9. Для остаточної оцінки конкурсних робіт проводиться засідання Журі.
3.10. На засіданні Журі голосування проводиться за всіма премійованими номінаціями
роздільно. В остаточному розгляді беруть участь тільки дизайн-проекти, схвалені
Організаційним комітетом і допущені до Конкурсу.
3.11. Приз у кожній номінації отримує дизайн-проекти, що набрав більше половини
голосів членів Журі. У разі якщо в одній номінації рівну кількість голосів набирають дві і
більше роботи, проводиться другий тур голосування для остаточного визначення
переможця.
3.12. Для визначення володаря Гран-прі до голосування допускаються тільки дизайнпроекти - переможці в окремих конкурсних номінаціях. Гран-прі присвоюється проекту,
за який проголосувало не менше 2/3 членів Журі.
3.13. Рішення Журі оформляється протоколом. Протокол у трьох примірниках
підписується головою та всіма членами Журі. Оформлені протоколи зберігаються на
кафедрі світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова.
3.14. Рішення Журі оголошується ведучим на церемонії нагородження лауреатів Конкурсу.
4. Призи та премії
4.1. За найкращу роботу Конкурсу Журі присуджує переможцю Гран-прі. Документом,
підтверджуючим нагороду переможця, є спеціальний диплом Журі. У текст диплому
вносяться прізвище, ім'я та по батькові переможця, назва номінації та найменування
дизайн-проекту, відзначеного нагородою. Даний диплом підписується головою
Організаційного комітету.
4.2. Для заохочення витворів світлодизайну, що увійшли до конкурсного списку за
номінаціями, засновуються спеціальні дипломи Конкурсу. У них зазначаються
найменування номінації, назва роботи, прізвище, ім'я та по батькові автора, а також
міститься посилання, що дана робота була фіналістом конкурсної номінації. Даний
диплом підписується головою Журі конкурсу.
4.3. Рішення Журі про присудження Гран-прі оформляється протоколом, що підписується
головою та всіма членами Журі у трьох примірниках.
4.4. Зацікавлені у розвитку українського світлодизайну організації та особи вправі
самостійно встановлювати грошові премії та засновувати нагороди для проектів, що
беруть участь у конкурсних номінаціях.
4.5. Гран-прі, дипломи та премії вручаються лауреатам Конкурсу в урочистій обстановці
на церемонії закриття Міжнародного Форуму LedLight'15.
5. Огляд результатів Конкурсу
5.1. Результати роботи Журі Конкурсу висвітлюються засобами масової інформації. З
цією метою Організатор розповсюджує прес-реліз про Конкурс.
5.2. За підсумками Конкурсу Організатор влаштовує прес-конференції для представників
засобів масової інформації.
5.3. Повний звіт про роботу Конкурсу та процедуру нагородження поміщається на сайті
Міжнародного Форуму LedLight'15 і у виданнях інформаційних партнерів Форуму.

5.4. Авторські права на використання надісланих на Конкурс матеріалів переходять до
Організатора Конкурсу без додаткової згоди авторів і без виплати авторської винагороди.
Матеріали, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються.
6. Умови та порядок участі в Конкурсі
6.1. Для участі в Конкурсі необхідно подати такі матеріали і документи:
- Заявку встановленого зразка;
- Короткий опис роботи (робіт), що подається на Конкурс;
- Електронну версію витвору дизайн-проекту, досить повно характеризуючу
представлену роботу, у форматі TIFF, PSD або JPG 1500 px по більшій стороні;
- Заявки на участь у Конкурсі приймаються з 1 березня по 15 квітня 2015 року.
6.2. Заявки та матеріали передаються на розгляд Журі Конкурсу. Журі має право
відхилити роботу, якщо її тематика і якість наданих робіт не відповідає критеріям..
6.2. Про винесене відбіркове рішення Журі сповіщає заявника у письмовій формі.
6.3. Церемонія нагородження буде проводитися в день закриття Міжнародного Форуму
LedLight'15.
6.4. Правовласники надають Організаційному комітету Конкурсу право на:
- публічну демонстрацію робіт під час проведення Форуму;
- виставлення витвору на інтернет-сайті Форуму;
- розміщення назви або логотипу Форуму в кадрі або в титрах в разі його публікації на
інтернет-сайті Форуму;
- надання повного проекту представникам ЗМІ, за умови згадування повного найменування
та імен авторів.
6.5. Матеріали для участі в Конкурсі необхідно направляти на e-mail Міжнародного
Форуму LedLight’15 ledlight-2015@mail.ru або в Оргкомітет конкурсу за адресою: 61002,
Харків, вул. Революції, 12, к. 612 (Кафедра світлотехніки і джерел світла Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова).
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