„JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS 2020“

Konkurso tikslas – skatinti dizaino studentų tobulėjimą, pateikiant idėjas įvertinimui ne akademinio
proceso ribose, o rinką atstovaujančiai išorinei, nepriklausomai komisijai.
Darbai skirstomi į šias kategorijas:
•

Produkto dizaino;

•

Komunikacijos dizaino;

•

Mados dizaino;

•

Dizaino tyrimų.

Dalyvauti konkurse kviečiami:
Produkto dizaino, komunikacijos dizaino ir mados dizaino kategorijose:
•

dizaino specialybių bakalauro paskutinio kurso studentai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų;

•

Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys dizaino specialybes užsienio aukštosiose mokyklose
bakalauro paskutiniame kurse.

Dizaino tyrimų kategorijoje:
•

dizaino specialybių magistro paskutinio kurso studentai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų;

•

Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys dizaino specialybes užsienio aukštosiose mokyklose
magistro paskutiniame kurse.

Kaip dalyvauti:
Vienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną darbą.
Konkurso dalyvis privalo užpildyti dalyvio ANKETĄ.
Užpildytos dalyvių anketos bei projektų medžiaga turi būti pateikta iki 2020 m. birželio 19 d. 9.00 val.
Pateikiama medžiaga (pvz.: nuotraukos, eskizai, brėžiniai, gif`ai, video) turi atitikti šiuos reikalavimus:
- Mažiausiai 3, daugiausia 10 failų,
- Reprezentacinė darbo nuotrauka turi būti horizontali (ji bus naudojama kaip pagrindinė darbo pristatymo
nuotrauka publikos geriausiojo prizo rinkimuose 15min.lt portale, rezoliucija – 72 dpi; minimalus nuotraukos
trumpiausios kraštinės ilgis – 3000 pikselių);
- JPEG formatas,
- Kiekvienas failas neturi viršyti 3 MB.
- RGB spalvų režimas.
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Pateikiami eskizai, brėžiniai, vizualizacijos turi aiškiai atskleisti dalyvio darbo idėją bei bendrą vaizdą. Juos
matydama darbus vertins komisija.

Organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, kurie neatitinka nurodytų konkurso kategorijų reikalavimų
arba kitų konkurso sąlygų.
Konkurso terminai ir etapai:
2020 m. birželio 19 d. 9.00 val. - dalyvių paraiškų pateikimo pabaiga.
2020 m. liepos 2 d. 15.00 val. - prizų įteikimo ceremonija ir parodos atidarymas.
2020 m. liepos 25 d. - parodos pabaiga.
Komisija
Konkurso laimėtojus bei parodos dalyvius atrenka komisija, sudaryta iš dizaino srities profesionalų.
Komisija darbus vertina pagal keturis svarbiausius kriterijus: originalumą, aktualumą, idėjos potencialą tapti
realiu produktu bei koncepcijos pristatymo būdą.
Geriausių jaunųjų dizainerių apdovanojimai bei parodos atidarymas
Konkurso geriausieji bus paskelbti 2020 m. liepos 2 d. 15.00 val. Konkurso nugalėtojams bus įteikiami
apdovanojimai.
Apdovanojimų ceremonija vyks Vilniaus dailės akademijos I aukšto fojė (prie ekspozicijų salės TITANIKAS,
Maironio g. 3, Vilnius)

Geriausių darbų paroda
Geriausius darbus bus galima pamatyti Vilniaus dailės akademijos, ekspozicijų salėje TITANIKAS 1 aukšte,
Maironio g. 3, Vilnius. Paroda veiks nuo liepos 3 d. iki liepos 25 d.

Autorinės teisės
Konkursui pateikti darbai privalo būti originalūs autoriniai konkurso dalyvio kūriniai ir nepažeisti trečiųjų
šalių autorinių teisių. Visos autorinės teisės turi priklausyti konkurso dalyviui/autoriui. Dalyviai, atsiuntę
savo darbus konkursui „Jaunojo dizainerio prizas 2020”, suteikia teisę konkurso organizatoriams naudoti
laureatų darbus spaudoje bei rengiant parodų ekspozicijas, www.dic.lt ir www.jdp.lt internetinėje svetainėje,
VDA Dizaino inovacijų centro socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.) paskyrose, mokymo
tikslais bei viešinant Vilniaus dailės akademijos ir Dizaino inovacijų centro veiklas. Geriausi konkurso darbai
bus įtraukti į konkurso katalogą ir Dezeen Virtualų dizaino festivalį (angl. Dezeen Virtual Design Festival).
Konkurso dalyviai sutinka kad jų asmeniniai duomenys, o tiksliau - vardas, pavardė, elektroninis paštas ir
telefono numeris būtų viešinami kartu su pateiktu darbu su konkursu susijusioje informacijos sklaidoje,
informaciniuose leidiniuose bei konkurso kataloge.
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Konkurso dalyvių darbai nebus perduoti tretiesiems asmenims ir bus naudojami išskirtinai Vilniaus dailės
akademijos bei Dizaino inovacijų centro informacinėje sklaidoje.
Teikiant darbus, kuriuose naudojama kitų autorių intelektinė nuosavybė (pvz. muzika, vaizdai, filmo klipai ir
t.t.), kartu privaloma pateikti ir rašytinį autoriaus arba teisių turėtojo sutikimą tokiam kūrinio panaudojimui,
nebent kūriniui yra suteikta neišimtinė ir nemokama licencija (royalty-free).
Darbų viešinimas
Konkursui pateikti dalyvių darbai bus viešinami www.dic.lt ir www.jdp.lt internetinėje svetainėje, dizaino
inovacijų centro socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.) paskyrose bei spaudoje, interneto
portaluose. Geriausi konkurso darbai bus įtraukti į konkurso katalogą ir bus skelbiami Dezeen Virtualiame
dizaino festivalyje (angl. Dezeen Virtual Design Festival).
Rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
Tech Arts kūrybinių industrijų inkubatorius
Dezeen
Konkurso partneriai:
15min.lt
Organizatorius
VDA Dizaino inovacijų centras
Maironio g. 3, 113 kab., Vilnius
tel. 8 (5) 212 68 69
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