
01 / A REGISZTRÁCIÓ ÉS A RÉSZVÉTEL 
FELTÉTELEI
A versenyre való jelentkezés kizárólag 
ezen az oldalon keresztül lehetséges.

A versenyre jelentkezhetnek az épí-
tészmérnök és a belsőépítész hall-
gatók (mester képzés / ötödik év), 
továbbá azon fiatal építészek, akik a 
regisztráció napján nem töltötték be 
harmincadik életévüket. A résztvevők 
egyedileg vagy csoportosan regisztrál-
hatnak (maximum 4 fő).

Kizárólag megfelelően kitöltött űrlapok 
kerülnek elfogadásra és érvényesítésre.

A pályázók a sikeres regisztrációjukat 
követően visszaigazoló e-mailt kapnak, 
mely tartalmazza részvételi számukat is.

A Progress típusú konténerek techni-
kai adatait és méreteit a regisztrálást 
követően küldjük el a résztvevőknek.

A pályázóknak fénymásolatot kell be-
nyújtaniuk diákigazolványukról vagy 
diplomájukról.

Pályázati anyag beadásának határideje 
2018. január 4.

02 / Díjak
1. hely, A nyertes projekt prototípusa 
    megépítésre kerül
2. hely, 5000 eurós díj
3. hely, 3000 eurós díj

A 20 legjobb projekt publikálva lesz a 
“Architecture(s) Elémentaire(s)” kiad-
ványban, illetve bemutatásra kerül a 
verseny díjkiosztó ünnepségén.

03 / BENYÚJTANDÓ ANYAGGAL SZEM-
BENI KÖVETELMÉNYEK
A pályázóknak egy A0-sméretű bemu-
tatót kell létrehozniuk.

A bemutatónak tartalmaznia kell a re-
gisztrációs számot, címet, a projektet 
bemutató szöveget, néhány képet, raj-
zot vagy egyéb illusztrációt.

Nem tartalmazhat olyan információt, 
amely a projekt szerzőjére utal, el-
lenkező esetben a pályázót kizárják a 
versenyből.A bemutatót és a pályázat 
összes elemét digitális formában is le 
kell leadni. 

Minden elemnek nagy felbontású PDF 
formátumban kell lennie; a szövegnek 
Microsoft Word formátumban is (.doc).

04 / ZSŰRI 
A zsűri az alábbi szakemberekből áll:
    Alexis SALMON-LEGAGNEUR
    François BELLANGER
    Gaëtan LE PENHUEL
    Xavier GONZALEZ
    Marie Hélène CONTAL
    Ronan THOMAS
    Benoit SALLE
    Angèle BRUCKER

05 / KRITÉRIUMOK
- A standard Algeco termékpaletta ele
  meinek használata
- Műszakilag és gazdaságilag megvaló-
  sítható, a piaci viszonyokhoz igazodó 
   termék
- Tipológiai újítást tartlamaz
- Városi környezetnek megfelelő inno-   
   vatív összeállítás
- Az esztétikai újítás (ha lehetséges a 
  fenntarthatóság figyelembevételével)
- Az épület alapterülete nem haladhat
  ja meg a 45 m2-t
- A projekt bemutatása

06 / EREDMÉNY/PUBLIKÁCIÓ
Az első 20 toplistás projekt a „Architec-
ture(s) Élémentaire(s)” 6. kiadványában 
kerül publikálásra.

07 / A PROJEKTEK TULAJDONJOGA
A résztvevők az általuk benyújtott pro-
jektek tulajdonosaiés jogos felhaszná-
lói. A tulajdonjogukat szabadalmi olta-
lom vagy védjegy igénylésével, nekik 
kell megvédeni. A megfelelő védettség 
hiányából eredő károkért a szervezők 
nem vállalnak. A projektek a szerzői 
jogokat védő jogszabályok hatálya alá 
tartoznak. Az 1992. július 1-jei törvény 
92-597-ik cikkelyeszól az iparjogvédel-
mi törvényről, amely a korábban ha-
tályban lévő törvényeket vagy cikkeket 
módosította és / vagy kiterjesztette.

Az Algeco fenntartja a jogot arra, hogy 
ezeket a projekteket és a résztvevő (k) 
személyét kommunikáció vagy reklá-
mozás céljából használja, amelyre az 
Algeco lesz az egyetlen döntéshozó.

Joga van a sajtócikkekben, reklámdo-
kumentumokban vagy brosúrákban 
megjelentetni a projekteket, és a vá-
lasztott nyilvános rendezvényeken az 
időtartam korlátozása nélkül bemu-
tatni azokat.

Algeco felhatalmazást kap arra, hogy 
a győztes vagy a toplistás projekteket 
lemásolja, vagy grafikai, fotografika-
imegjelentetésre használja feltéve, 
hogy említi a szerző nevét.

08 / KÉPEK JOGAI ÉS NÉV FELHASZNÁ-
LÁSA
A résztvevők felhatalmazzák az Algeco-t 
arra, hogy a kommunikáció részeként 
10 évig felhasználja nevüket és képeiket 
papír (kiadványok), audiovizuális és 
digitális (online) formátumban.

09 / BIZTOSÍTÉK
A résztvevők a saját nevükben verse-
nyeznek.
Biztosítják a szervezőket, hogy pro-
jektjük eredeti, és saját munkájuk 
eredménye, és nem másolták korábbi 
és védett művekből.

A résztvevők regisztrációjukkal és a 
versenyen való részvételükkelelfogad-
ják és megerősítik, hogy az harmadik 
fél esetleges követeléseivel szemben, 
különösen az említett projekt eredeti-
ségére és/vagy szerzői jogi vonatkozá-
sában, a szervezőket nem terheli fele-
lősség vagy kártérítési kötelezettség.
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