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Tema concursului “Instalaţii urbane Huet.Urban 2013”

CONCURS DE IDEI “Instalaţii urbane Huet.Urban 2013”.
Construirea a trei instalaţii urbane în Piaţa Huet din Sibiu.
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1. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului de idei “Instalaţii urbane Huet.Urban 2013” este Asociaţia pentru
Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) în colaborare cu Fundaţia Heritas, organizatorul
Festivalului Huet.Urban (www.heritas.ro/hueturban).

2. Dreptul de participare
La acest concurs pot participa persoane fizice şi juridice, studenţi arhitecţi, urbanişti, designeri,
graficieni, sculptori sau din domenii conexe precum şi profesionişti. Concursul se va derula în
conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
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Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a
prezentului Regulament. Orice încercare de fraudare poate duce la eliminarea din Concurs a
participantului în cauză.
Participanţii se pot înscrie în cadrul concursului cu cel mult trei proiecte.

3. Obiectivele concursului
Concursul urmăreşte selectarea celor mai bune idei de amenajare a unei instalaţii urbane ce se doreşte a
fi un punct de atracţie în cadrul festivalului Huet.Urban. Festivalul se va desfăşura în cea mai veche
piaţetă a oraşului Sibiu, Pţa Huet, pe perioada 1‐2 iunie 2013.
Propunerile participanţilor trebuie să exceleze prin calităţile lor estetice dar şi prin capacitatea de a
răspunde cerinţelor temei Festivalului Huet.Urban (Green is Smart) şi de buget, oferind o soluţie
implementabilă, capabilă de a fi pusă în aplicare în cel mult 12 ore, chiar de către căştigatori.
Se urmăreşte:
‐

construirea a trei instalaţii urbane în Pţa. Huet din Sibiu, pe perioada Festivalului Huet.Urban
2013, care să răspundă temei generale “Green is Smart”;

‐

identificarea unei noi funcţionalităţi a parcărilor auto din Piaţa Huet astfel încât acestea să fie
redate cetăţenilor;

‐

crearea unui spaţiu public pentru comunitatea locală şi turişti, punct de atracţie ce cuprinde
componente de natură culturală, turistică şi socială;

‐

integrarea intervenţiei în sit şi asigurarea funcţionalităţii propunerii;

‐

valorificarea cadrului natural şi construit existent şi asigurarea compatibilităţii instalaţiei urbane
propuse cu acesta;

‐

integrarea instalaţiei urbane propuse în traseul de vizitare a Festivalului Huet.Urban ce cuprinde
spaţii de ateliere meşteşugăreşti şi ateliere cu copii, zonă de relaxare şi zonă destinată copiilor,
zonă de expoziţie cu vânzare de artă şi creaţii vestimentare ale tinerilor designeri români, zonă
de concerte etc. (vezi harta evenimentului).

4. Bugetul:
Bugetul limită în care trebuie să se încadreze constuirea instalaţiei urbane este de 6.500 lei (TVA
inclus) destinat achiziţionării materialelor necesare. Construirea instalaţiei se va realiza cu
forţele proprii ale câştigătorilor pe parcursul zilei de de 31 mai 2013.
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Bugetul total al concursului este de 22.500 lei şi cuprinde: 3 x 6.500 lei pentru construcţia
instalaţiilor urbane câştigătoare şi 3.000 lei reprezentând premii (vezi cap. 6).

5. Calendar:
‐

19 aprilie 2013 – lansare concurs de idei;

‐

17 mai 2013 – data limită de trimitere a propunerilor;

‐

18 ‐ 22 mai 2013 – jurizarea propunerilor;

‐

23 mai 2013 – anunţarea câştigătorilor;

‐

23 ‐ 25 mai 2013 – anunţarea şi contractarea câştigatorilor;

‐

31 mai 2013 – construirea instalaţiilor urbane în Piaţa Huet din Sibiu;

‐

1‐2 iunie 2013 – desfăşurarea Festivalului Huet.Urban (Green is Smart).

6. Premii:
În cadrul Concursului se vor acorda, în urma jurizării, urmatoarele premii:
‐

Premiul I – 1.500 lei

‐

Premiul II – 1.000 lei

‐

Premiul III – 500 lei
Valoarea premiilor este netă.

‐

+ 6.500 lei pentru fiecare câştigător în vederea decontării cheltuielilor pentru realizarea
instalaţiei urbane şi expunerea ei în Pţa. Huet pe parcursul Festivalului Huet.Urban 2013 cu un
public estimat la 6.000 de persoane + posibilitatea afişării logoului “sponsorului” (vezi pctul.
10g. din prezentul regulament);

Taxele si impozitele aferente vor fi suportate de către Organizatori. Premiile acordate nu pot fi
înlocuite cu alte premii şi nu sunt transmisibile. În cazul refuzului unui potential câştigator de a
beneficia de premiu, în cazul imposibilitătii validării sale conform prezentului regulament sau în
cazul in care nu va putea fi contactat in termenul stabilit conform calendarului concursului,
acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, care se va acordă rezervelor, în ordinea în care
au fost jurizate.
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Prin refuzul unui câştigator se întelege că respectivul câştigator exprimă clar că nu doreşte să
intre în posesia premiului sau nu are posibilitatea de a ajunge la Sibiu pentru a construi, prin
propriile forţe, instalaţia câştigătoare.

7. Condiţiile de trimitere a proiectului
Propunerile de concurs trebuie să asigure anonimitatea concurenţilor conform regulamentului
concursului. Planşele proiectului vor fi înscrise în colţul din stânga jos cu un cod de identificare compus
din 4 cifre ales de către participant. Datele de identificare ale autorilor şi colaboratorilor se vor transmite
prin email în momentul înscrierii proiectului la concurs, odată cu codul respectiv.
Planşele vor fi numerotate în colţul din dreapta jos – format: „nr. pagina/total pagini” (ex: 1/2, 2/2).
Planşele vor conţine, în partea de sus, titlul concursului „Instalaţii urbane Huet.Urban 2013”.
Concurenţii vor prezenta soluţiile generale, punând accentul pe elementele cu valoare în transmiterea
conceptului propus.
Se vor înscrie maximum două planşe / proiect, format A1 (594x841mm.) “portrait” care vor conţine:
‐

reprezentare grafică a instalaţiei urbane propuse;

‐

plan de situaţie cu marcarea zonei în care se propune construirea instalaţiei şi suprafaţa
necesară pentru aceasta;

‐

secţiuni şi vederi relevante;

‐

detalii de execuţie importante pentru susţinerea propunerii;

‐

scheme conceptuale;

‐

scenariu de iluminat nocturn (dacă este cazul);

‐

text de prezentare a soluţiei, în limba română, echivalentul a maxim 2 formate A4, integrat in
planşe.

Propunerile vor fi trimise prin email la adresa concurs.hueturban@gmail.com, în cadrul emailului
menţionându‐se datele de contact ale participantului şi colaboratorilor:
‐

numele şi prenumele autorului şi colaboratorilor (poate exista un singur autor dar oricâţi
colaboratori);

‐

datele sponsorului (dacă este cazul ‐ vezi pctul. 10g.);

‐

adresă poştală, adresă de email, telefon mobil şi specializarea autorului proiectului.
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Menţiune: Subiectul emailului de înscriere trebuie să conţină codul de identificare a proiectului.
Organizatorii asigură anonimitatea proiectelor, neexistând comunicare între administratorul contului de
email (care este o persoană externă) şi membrii juriului.

8. Criterii de evaluare, selecţie şi ierarhizare
Se vor privilegia propunerile în care primează:
‐

creativitatea şi calitatea arhitecturală, dialogul cu cadrul natural şi respectul faţă de acesta;

‐

legătura cu temele de bază Smart şi Green;

‐

interactivitatea cu publicul;

‐

impactul vizual atât pe timp de zi cât şi în timpul serii;

‐

adaptarea la spaţiul public existent.
Criterii obligatorii:

‐

obţinerea unei soluţii care să ţină cont de bugetul propus pentru construire în limita a 6.500 lei.

‐

fezabilitate: instalaţia urbană trebuie construită în cadrul festivalului Huet.Urban 2013 pe
parcursul zilei de 31 mai 2013, conform calendarului concursului.

Se va efectua o jurizare în cadrul căreia se vor desemna 3 câştigători. Dacă unul sau mai mulţi dintre cei
trei câştigători clasaţi pe primele 3 locuri nu îşi vor revendica premiile obţinute, acestea vor merge către
următorii clasaţi în ordinea în care au fost jurizaţi.

9. Jurizarea
Juriul va fi format din reprezentanţi ai organizatorilor (Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu –
AIOS), reprezentanţi ai Fundaţiei Heritas şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Sibiu.

10. Alte menţiuni
a. Regulamentul concursului precum şi anexele acestuia se găsesc pe site‐ul
www.aios.ro/hueturban2013.
b. Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul concursului “Instalaţii urbane
Huet.Urban 2013”.
Page 5 of 7

www.aios.ro/hueturban2013

c. Ulterior jurizării, câştigătorii vor fi contactaţi via e‐mail sau telefonic de un reprezentant al
organizatorului şi vor fi anunţaţi că au fost desemnaţi potentiali câştigători ai unui premiu în
vederea începerii procedurilor de punere în posesie a premiului câştigat. Premiul va fi înmânat
în timpul Festivalului Huet.Urban 2013.
d. Din cauza perioadei scurte a desfăşurării concursului, nu se vor accepta contestaţiile.
e. Câştigătorii concursului au obligaţia să construiască prin propriile forţe instalaţia propusă,
conform calendarului concursului. Construcţia va fi realizată ţinând cont de proiectului înscris în
concurs.
f.

Câştigătorii vor încheia un contract cu Fundaţia Heritas (organizatorul Festivalului Huet.Urban)
prin care îşi arată disponibilitatea de a construi instalaţia urbană conform programului
concursului. Constractul va avea valoare de 6.500 lei, sumă ce trebuie să acopere toate costurile
aferente construirii instalaţiei (materiale, forţa de muncă, transport dacă este necesar, taxe etc).
Costurile adiţionale (dacă acestea vor exista) vor fi acoperite de către participanţi.

g. Fiecare instalaţie urbană câştigătoare poate avea câte un sponsor companie privată a cărui logo
poate fi promovat în timpul festivalului Huet.Urban 2013 prin amplasarea unei plăcute pe o
faţadă a instalaţiei urbane. Plăcuţa va trebui să conţină textul “Această instalaţie urbană este
susţinută de:” şi nu poate fi mai mare de 148x210mm.
h. Oferim acces la energie electrică şi pază pe tot parcursul Festivalului.
i.

Câştigătorii sunt singurii răspunzători pentru buna funcţionare şi securitatea instalaţiilor
construite, organizatorii concursului şi a festivalului fiind exoneraţi de orice vină în cazul unor
accidente.

j.

Instalaţiile urbane construite rămân în patrimoniul organizatorilor.

k. Organizatorul işi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica regulamentul, completarea
şi/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoştinţa publică.
l.

Anunţarea caştigurilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul
tuturor participanţilor ca numele lor şi localitatea de reşedinţă să fi facute publice potrivit
legislaţiei în vigoare. Participanţii îşi dau acordul ca numele lor să poată fi folosite în materiale
publicitare de către organizatori fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea cu
titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzătoare.

m. Participanţilor la concursul de idei “Instalaţii urbane Huet.Urban 2013” le sunt garantate
drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Organizatorii se obligă
ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.
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n. Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă
majoră. În cazul in care proiectele au fost deja trimise catre organizator spre validarea juriului şi
apare un eveniment ce constituie forţă majoră sau organizatorul este în imposibilitate de
finalizare a concursului, acesta va fi amânat iar proiectele trimise vor fi luate în considerare
pentru jurizare în momentul deciderii reînceperii concursului.
o. Eventualele litigii apărute între organizatori, pe de o parte, şi oricare dintre participanţi, pe de
altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluţionate de instanta competentă din raza sediului organizatorului în
conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea romana.

Anexe
‐ imagini din satelit cu Pţa. Huet (Google Maps)
‐ plan general (format .dwg)
‐ plan general cu marcarea zonei destinată concursului (.pdf)
‐ plan detaliat (.jpg)
‐ fotografii cu Pţa. Huet (.rar)
‐ text informativ cu privire la istoria si valorile Pieţei Huet (.pdf)
‐ repere urbane din Pţa Huet (.pdf)
‐ personalitati si evenimente (.pdf)
‐ harta Festivalului Huet.Urban 2013 (.pdf)
‐ descrierea Festivalului (.pdf)
‐ fotografii din ediţiile anterioare ale Festivalului Huet.Urban (.rar)

Prezenta temă a fost aprobată de promotori în data de 18 aprilie 2013.

Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) ‐ Preşedinte Tudor Şt. Popa
Fundaţia Heritas ‐ Preşedinte Michael Engel
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