ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK

A „ TE RE T AZ Ö TL E TNE K” L AND AR T V E RS E NY
DI ÁK P ÁLY ÁZÓ I RÉ S ZÉ RE
JELENTKEZÉS MÓDJA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
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A BCE Tájépítészeti Kar nappali tagozatos hallgatói számára kiírt „ TERET AZ ÖTLETNEK” Land Art verseny
jelentkezési határideje: 2012. február 13.
A mellékelt Versenykiírásban meghatározott feltételek szerint a Pályázók a pályázati anyagok a
landart@ambienta.hu e-mail címre történő elküldésével jelentkezhetnek.
Egyéni pályázóként maximum 2, csapatonként maximum 4 terv nyújtható be. Egy hallgató legfeljebb 1 csapat
tagja lehet, vagy egyénileg pályázhat.
A megvalósítandó alkotások az előminősítő zsűri által kerülnek kiválasztásra. Az előminősítő zsűri 5 installációt
hirdet megvalósításra érdemesnek. A megvalósult alkotások sorrendjéről ezután közönségszavazat dönt. A
végeredmény a Lakástrend kiállítás megnyitóján március 1-én kerül kihirdetésre.
Benyújtandó pályázati anyagoknak tartalmaznia kell a javasolt installáció látványtervét (rajz, számítógépes grafika,
modell fotó), a park térképén történő pontos helyszín megjelölését és a pályamű szöveges magyarázatát.
A pályázati anyagok benyújtásának formai követelményei: A3-as projektlap pdf formátum.
Beadandó továbbá a Pályázó, illetve csapat esetében a résztvevő összes csapattag adatait tartalmazó adatlap,
(nevek, elérhetőségek és adatok). Az A3-as lapon szerepelnie kell a csoport megnevezésének (egyéni pályázó
esetén jeligének) és a javasolt projekt címének. Külön címre (adatok.landart@ambienta.hu) kell elküldeni a
csapattagok (pályázó) nevét és hallgatói jogviszonyának adatait (pl. táj- és kertépítő mérnök BSc II. évfolyam), az
üzenet tárgyaként a csapatnevet (jeligét) tüntetve fel.
Az alkotásokat a pályázóknak előzetes finanszírozással, és a jelen Általános Részvételi és Szerződési Feltételekben
foglalt szabályok betartásával kell megvalósítaniuk.

INSTALLÁCIÓ ÉPÍTÉSÉNEK ÉS BONTÁSÁNAK FELTÉTELEI:
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Az installáció a építésének időpontja: 2012. február 22-23-a./ 2 nap.
Az installáció a kiállítás zárása után 2012. március 4-én azonnal elbontandó és a Pályázók kötelesek a helyszínt az
eredeti állapotában visszaállítani.
Az építésnél és bontásnál ügyelni kell a Millenáris Park területének ezen belül különösen a gyep és tó
állapotának megóvására. Amennyiben a Pályázó az építés vagy a bontás során bármilyen részére felróható
kárt okoz, úgy azt a Pályázó a helyszínen azonnal köteles megtéríteni!
Kaució fizetése gyep esetén kötelező, kaució díja: 3.000,-Ft/m2
Az építésnél és a bontásnál a Pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy a verseny helyszínére az alábbiak szerint
lehet behajtani:
személy és kisteherautóval: az Ambienta Kft . részére előre leadott rendszám és időintervallum mellett, 3,5 t
feletti gépjárművekkel TILOS A BEHAJTÁS!
A verseny helyszínén korlátozott az áram és vízvételi lehetőség, erről külön egyeztetés szükséges. Az áram és a
vízvételi igényt a jelentkezési lapon kérjük jelezni!

MARKETING ÉS EGYÉB HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK:
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Minden Pályázó (egyéni vagy csapat) kizárólag két helyen jogosult a rendezvény alatt a szponzor ill. partner
támogatását megjeleníteni:
1/ A kiállítás bejáratánál elhelyezett szponzori falon.
2/ A versenystandot és alkotóit bemutató egységes, a versenyen biztosított táblán.
A verseny helyszín felületeire, az alábbi korlátozások érvényesek:
a) TILOS a Millenáris Park területén a bemutatókertben saját-, vagy a szponzor céget bármilyen módon és
formában felületen vagy eszközzel reklámozni, reklámanyagait elhelyezni, beépíteni!
b) TILOS a saját versenystandján kívül szóróanyagot osztogatni!
c) TILOS más versenystand láthatóságának bármilyen korlátozása!

TERÜLETKIOSZTÁS:
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A versenystandok területkiosztása, azaz az alaprajz ismertetése 2012. február 16-ig történik.
A kiosztott terület önhatalmúlag nem cserélhető, nem növelhető és nem adható tovább.
A Pályázó csak az előzetesen benyújtott és megszavazott pályamű bemutatására jogosult.

Ezen Általános Részvételi és Szerződési Feltételek kiegészülnek a Lakástrend 2012 kiállítás Általános kiállítási,
építési, üzemelési, működtetési szabályzataival, melyek a Pályázók részére is kötelező érvényűek.

