LOIMAA SUOMI 100 -KORUKILPAILUN SÄÄNNÖT 2017

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Loimaa Suomi 100 -korukilpailun järjestää Loimaan kaupunki

KILPAILUN TAVOITE
Kilpailun tavoitteena on löytää uusi, valmis koru, joka innovatiivisella tavalla ilmentää
Loimaata Suomi 100 –juhlavuonna. Kilpailutyö voi olla uniikki näyttelykappale tai soveltua
mahdollisesti myös teolliseen valmistukseen Loimaan kaupungin liikelahjaksi
Kilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu.

OSALLISTUMISOIKEUS
Loimaa Suomi 100 -korukilpailu on avoin kilpailu, johon voivat osallistua niin yksityiset
henkilöt, muotoilijat, opiskelijat ja työryhmät. Kilpailuehdotus tulee olla uusi ja omaperäinen
eli se ei saa olla jo myynnissä oleva tuote tai aiemmin kilpailuihin osallistunut tuote.

KILPAILUEHDOTUKSEN TEKIJÄTIEDOT
Jokainen kilpailuun jätetty ehdotus ja siihen liittyvä selvitys on merkittävä nimimerkillä.
Mukaan on liitettävä samalla nimimerkillä varustettu suljettu kuori, jossa on tekijän nimi ja
yhteystiedot (liitteenä täytettävä kaavake). Kilpailuehdotuksessa ei missään kohdassa saa olla
tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen.

ARVOSTELUPERUSTEET
Ensimmäisen vaiheen palkittava kilpailutyö voi olla uniikki koru, joka tuo innovatiivisella tavalla
esille Loimaata. Korun ei välttämättä tarvitse soveltua sarjatuotantoon.
Toiseen vaiheeseen valitun ehdotuksen on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoilua.
Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotemuotoilun innovatiivisuuteen, tuotteiden
valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin
materiaalivalintoihin, muotokieleen (korun saaja voi olla mies tai nainen),
valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen sekä materiaalivalinnoissa
ekologisuuteen. Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyinen
hinnoittelu.

POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET
Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun
ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Ehdotus ei myöskään saa olla
aikaisemmin julkistettu. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun palkintolautakunta.

PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa palkitaan kolme parasta. Palkintolautakunta voi nimetä
kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin.
Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta.
Palkinnot ovat verovapaita.
Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijät sitoutuvat edesauttamaan työn toteuttamista
ja heille maksettavista korvauksista sovitaan erikseen.

KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS
Muiden kuin palkittujen tai toiseen vaiheeseen valittujen kilpailuehdotusten omistusoikeus
säilyy tekijällä.
Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään
oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista.
Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole
jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija voi halutessaan mallisuojata
kilpailuehdotuksensa ennen kilpailuehdotuksen jättämistä.

SOPIMUS VALMISTUKSESTA
Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten jatkokehittelystä ja valmistukseen ottamisesta
käydään erillinen sopimusneuvottelu suunnittelijan/suunnittelijoiden ja Loimaan kaupungin
välillä.

PALKINTOLAUTAKUNTA
Loimaa Suomi 100 -korukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty
palkintolautakunta. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.

KILPAILUOHJELMA
Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja
osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.

VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN
Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot. Loimaan kaupunki ei vakuuta kilpailuehdotuksia,
joten tekijän tulee halutessaan vakuuttaa ehdotuksensa itse.
Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden
tuotteesta tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä
muodossa).

