ALUMINIUM för hållbar utveckling

EN DESIGNTÄVLING FÖR NYA PRODUKTER, SOM RIKTATS TILL TVÅ KATEGORIER:
1) STUDENTER INSKRIVNA PÅ SVENSKA LÄROSÄTEN
2) ÖVRIGA

Tema för tävlingen är ”Hållbarhet”
Tävlingsregler

§1 Arrangör
Designtävlingen arrangeras av Svenskt Aluminium tillsammans med deras medlemsföretag.
Svenskt Aluminium är huvudman för tävlingen.
§2 Art
Tävlingen är en idétävling för produktidéer och produktveckling med fokus på hållbarhet och med
aluminium som huvudmaterial.
§3 Deltagare
Tävlingen är en allmän tävling med två kategorier:
Kategori 1: för studenter inskrivna på svenska lärosäten
Kategori 2: för övriga
§4 Jury
En jury med representanter för Svenskt Aluminium samt företrädare för aluminiumbranschen utser det
produktförslag som bäst utnyttjar aluminium utifrån kriterierna: kreativitet, funktion, form och kommersiell potential samt miljö. Varje ledamot i juryn har en röst. För beslut krävs att minst hälften av ledamöterna
är ense. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst avgörandet. Juryns beslut kan inte överklagas.
§5 Funktionär
Dag Holmgren, Svenskt Aluminium, är tävlingsfunktionär och ordförande och handhar kontakten med de
tävlande under tystnadsplikt. Dag Holmgren kan kontaktas på:
E-post: dag.holmgren@svensktaluminium.se
Mobil: +46(0)705 30 21
§6 Programinbjudan och tävlingsuppgiften
Arrangörerna utformar en inbjudan som skickas ut per brev eller e-post till potentiella tävlingsdeltagare. I
inbjudan uppges tävlingens form och syfte.
Tävlingens syfte är att främja utvecklingen av produkter med innovativ och/eller funktion i aluminium.
Tävlingen gäller produktidéer inom områdena:
• Profilanvändning, plåtanvändning, gjutning, 3D-printing och ytbehandling samt miljö.
Juryn kommer att titta på följande delar i insända bidrag vid bedömning:
• Utnyttjande av materialet och dess egenskaper utifrån kreativitet, funktion, användarvänlighet och
kommersiell potential samt ur ett hållbarhetsperspektiv.

§7 Tävlingstekniska bestämmelser
Omfattning och utförande av tävlingshandlingar
Varje bidrag ska åtföljas av en förtydligande motivering till utförandet och en redogörelse för hur förslaget
är tänkt att produceras.
Handlingar kan lämnas in som skisser, ritningar och bilder i max A3-format, och max fyra bilder/förslag. Se
vidare information på Svenskt Aluminiums hemsida: www.svensktaluminium.se/tavling.
Fysiska objekt ska endast sändas in på uppmaning av juryn.
För mer information kontakta Dag Holmgren.
§8 Inlämningsdatum
Tävlingsbidragen ska vara Svenskt Aluminium tillhanda senast den 15 november 2022.
§9 Anmälan och deltagande
Bidraget skall sändas till dag.holmgren@svensktaluminium.se
OBS! En namnsedel bifogas, med fullständiga kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post).
Av namnsedeln ska framgå vem som har upphovsrätten till tävlingsförslaget.
En kort beskrivning bör bifogas för att juryarbetet ska underlättas. Information som kan vara av intresse är
hur förslaget kan bidraga till ett hållbart samhälle m.m.
§10 Tävlingens pris
Kategori 1: Juryn kommer att utse ett förstapris på 25 000:Hederspris kommer i förekommande fall att utdelas.
Kategori 2: Pristagarna premieras med Svenskt Aluminiums utmärkelse som instiftats som belöning för:
”Goda produkter där aluminium ingår som en väsentlig del och som visar ett optimalt samspel mellan
funktion, design/användarvänlighet på den ena sidan och material och produktionsprocessen på den andra
sidan”, och ett fritt antal hedersomnämnanden.
Hederspris kommer i förekommande fall att utdelas.
§11 Utställning
Tävlingsarrangörerna har rätt att ställa ut tävlingsbidragen t.o.m 2023-12-31.
§12 Avgifter
Ingen anmälnings- och utställningsavgift. Arrangörerna ansvarar inte för förkomna försändelser eller för
bidrag som helt eller delvis förstörs under frakten. Under juryarbetet ansvarar arrangörerna inte för eventuella skador. Kostnader för frakt ingår inte i arrangörernas åtagande.

§13 Bedömning
Juryns uppgift är att utse vinnande bidrag med utgångspunkt i de förutsättningar som framgår av programmet. Endast juryns ledamöter, sekreterare och eventuellt sakkunniga kommer att närvara under bedömningen och de kommer att arbeta under tystnadsplikt.
Alla beslut och eventuella reservationer protokollförs. Juryn kommer att utesluta tävlingsbidrag som:
• Inte är inlämnade inom fastställd tid senast 15 november 2022.
• Saknar betydande delar av begärd redovisning (se § 7)
• Inte uppfyller kravet på anonymitet (se § 8)
• Redovisning av tävlingsbidrag utöver vad som begärs i programmet upptas inte i bedömning.
§14 Juryns utlåtande
Juryn kommer att avge en skriftlig motivering som ska innehålla följande:
• Allmänt omdöme
• Individuell bedömning till samtliga belönade förslag
• Beslut beträffande pris
§15 Offentlighet
Tävlingsarrangörerna har rätt att offentliggöra tävlingsresultat/dokumentation.
§16 Publicering
Svenskt Aluminium har rätten till fri publicering av tävlingsförslagen. Upphovsmannens namn kommer att
anges
§ 17 Äganderätt
Upphovsmännen till de belönade tävlingsförslagen innehar de materiella äganderätten. OBS! Tävlingsförslag kommer ej att återsändas till förslagsställaren.
§ 18 Upphovsrätt och nyttjanderätt
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangörerna äger under
en tid av ett år efter tävlingens avgörande option på nyttjanderätten till belönade förslag.
§ 19 Tvist
Tvist ska avgöras av allmän domstol.
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