Si želiš postati del uspešne zgodbe?
Si želiš svojega prvega pravega projekta in prve prave reference?
Si želiš s svojim znanjem pomagati vrstnikom pri doseganju svojih ciljev?
Če si na vsa vprašanja odgovoril z DA, potem se prijavi na:

N A G R A D N I N AT E Č A J
Z A P O P- U P S H O P
Recikliraj odpisan ladijski kontejner v totalno hud kiosk
in postani del odmevnega socialnega projekta.

S project
Skupina mladih zanesenjakov pripravlja S project –
projekt socialnega podjetništva, v sklopu katerega
želimo v sodelovanju z mladimi ponuditi priložnost
depriviligiranim mladim, ki živijo na socialnem
robu in niso uspeli zaključiti šolanja. Za njih želimo
ustvariti priložnosti, da s trdim delom dosežejo
svoje zastavljene cilje in se zaposlijo.

Predmet natečaja:
Anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za
pop-up shop za prodajo frozen jogurta za kreativno
oblikovno in funkcionalno celostno rešitev.

Tema natečaja:
Za ustvarjanje priložnosti za mlade potrebujemo
sredstva in prostor, v katerem se bodo lahko kalili.
V ta namen na slovenski trg plasiramo S produkte,
prodaja katerih bo generirala potrebna sredstva.
Paradni konj med produkti je zelo priljubljen zdrav
priboljšek: zamrznjen jogurt, katerega okus lahko
dopolnimo z dodatki. Ker pa v ničemer nismo
podobni vsem ostalim, želimo na slovenskem trgu
postaviti nekaj še ne videnega in inovativnega.
Zato potrebujemo prav tvojo pomoč.
Osnova je ladijski kontejner. Vse ostalo je tvoja
percepcija in vizualna interpretacija »frozen jogurt
kioska«.
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Kje:
Kongresni trg, Ljubljana

Kdo:
Prijavijo se lahko vsi študentje in mladi diplomanti, do 3 leta po diplomi, smer arhitektura in vsi
ostali mladi z željo po sodelovanju. Natečaja se lahko udeležijo posamezniki ali skupine.

Pričakujemo:
•
•
•
•
•

primerno arhitekturno funkcionalno in oblikovno celostno rešitev modularne mobilne enote;
zasnovo obdelave zunanjosti in notranjosti;
inovativno rešitev, ki bo aplikativna na različne urbane lokacije po vsej Sloveniji;
osnovna enota, iz katere izhajate, je ladijski kontejner (20 ft);
upoštevanje vseh lastnosti postavitve funkcionalnega kontejnerja.

Potek natečaja:
Natečaj se bo začel s kratko predstavitvijo v ponedeljek, 2. aprila 2012, ob 18:00 v Plečnikovi
predavalnici na Fakulteti za arhitekturo.
Prijava na natečaj: 22. 3. – 2. 4.
Rok za oddajo projektov: 18. 4.
Izbira projekta: 25. 4.

Prijave:
Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na natečaj tako, da pošljejo zahtevo za pridobitev natečajnega
gradiva na e-mail naslov: info@sproject.org

Oddaja del:
Prijavljene zasnove lahko oddate do 18.4. do 12.00 ure v sprejemno ložo Fakultete za arhitekturo.

Projekt naj vsebuje:
Projekt mora biti označen z imenom projekta in anonimno šifro projekta, iz katere avtor ni razviden.
Oznaka naj bo vidna na prvi strani projekta.
1 Tekstualni del:
Kratek opis projekta, ki naj vsebuje opis arhitekturne zasnove, funkcionalne zasnove, socialnega
aspekta, umestitve v prostor.
2 Grafične priloge v mapi A3 formata:
koncept
tloris umestitve v prostor M 1:500
tloris mobilne enote M 1:50
tipične prereze M 1:50
izris sprednje fasade M 1:50
prostorski prikaz objekta (vsaj dva pogleda od zunaj in en prikaz notranjosti) ali
maketa objekta M 1:50
3 CD z digitalno obliko projekta v visokoresolucijski pdf obliki
4 Zapečatena kuverta, ki vsebuje podatke avtorja/ev (ime, priimek, poštni podatki, elektronski
naslov).
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Kriteriji za ocenjevanje:
Vse predloge bo pregledala natečajna komisija, ki bo izbrala nagrajence. Rezultati bodo objavljeni
na spletni strani Fakultete za arhitekturo najkasneje do 25. 4. 2012. Nagrajenci bodo o prevzemu
nagrade obveščeni tudi po elektronski pošti istega dne. Rezultati so dokončni, pritožba ni možna.

Člani natečajne komisije:
Izr. prof. Tadej Glažar (Fakulteta za arhitekturo)
Jure Kotnik (Arhitektura Jure Kotnik)
Vid de Gleria (Fakulteta za arhitekturo)
Matevž Slokar (S project)
Ana Strnad (S project)

Merila za ocenjevanje:
Enota naj bo zasnovana tako, da zadosti potrebam izvedbe predvidenih aktivnosti in hkrati
predstavlja izstopajoč in atraktiven element v urbanem okolju.
• oblikovna rešitev modularne enote (ustrezna arhitekturna zasnova in izkoriščenost prostora,
fleksibilnost zasnove za druge programske vsebine);
• izbira materialov, enostavnost izvedbe;
• izvirnost in inovativnost;
• primernost zasnove glede na vzdrževanje;
• minimalen vpliv na okolje;
• enota mora biti enostavna za uporabo, za vsakodnevno pripravo izdelkov, za izvedbo predvidenih
aktivnosti;
• celosten izgled oddanega natečajnega projekta.

Nagrade:
1. 500 evrov, 20 brezplačnih frozen jogurtov.
2. 200 evrov, 10 brezplačnih frozen jogurtov.
3. 100 evrov, 10 brezplačnih frozen jogurtov.

Podelitev nagrad:
Podelitev nagrad bo v tednu med 23. in 27. 4. v prostorih Fakultete za arhitekturo.

Avtorske pravice:
S podelitvijo nagrad in odkupov avtor natečaja zadrži moralne avtorske pravice za predložene
projekte. Materialne pravice, vključno s pravico do izvedbe, pripadajo organizatorju natečaja.
Zmagovalni avtor bo v sodelovanju z organizatorjem vodil izdelavo kontejnerja. V primeru da pride
do nesoglasij, ima po praksi komisija nalogo da razreši probleme. Komisija po dolžnosti spremlja
potek izvedbe in nastopa v morebitnih vprašanjih.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
info@sproject.org.
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