Regulamentul Concursului
SKETCH TO REALITY AWARDS
Art. 1. Organizatorii
Organizatorul Concursului de design SKETCH TO REALITY AWARDS –
denumit în cele ce urmează “Concursul” este: VESTIL IMPORT EXPORT
SRL cu sediul social în Str. General Magheru nr.4 bl.M4 Oradea inregistrata
la Registrul Comertului sub nr J05 / 2483 / 1993 având codul unic de
inregistrare nr. RO4287475.
Art. 2. Participantii
2.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor care activează în sectorul
designului interior (designeri, arhitecti).
2.2. La acest Concurs pot participa numai persoane fizice, cu vârsta de peste
18 ani si cu domiciliul stabil în România, care îndeplinesc conditia de la art.
2.2. Nu pot participa la acest Concurs angajatii Societătii organizatoare,
membrii familiilor acestora – a rudelor de gradul unu ale acestora si a
oricărei alte persoane implicată profesional în organizarea Concursului.
Art. 3. Conditiile intrării în competitia SKETCH TO REALITY AWARDS:
3.1 Participantul la Concurs trebuie să se înscrie pe site-ul
sketchtorealityawards.topcasa.ro cu un proiect de design realizat,
implementat si achizitionat in perioada 2020-2021 cu materiale achizitionate
din portofoliu Top Casa.
3.2.1 Participantii la sesiunea de proiecte vor fi arhitecti si designeri de
interior care detin o entitate juridica srl/srl-d/pfa.
3.2.2 Participantii la sesiunea de design de produs pot fi arhitecti, designeri
si studenti din cadrul Facultatilor de Design interior si Arhitectura.
3.3. Pentru imaginile trimise, Participantul trebuie să aibă drepturi de utilizare
din partea fotografului, pe care le poate proba în scris.
3.4.1 Proiect va fi necesar a fi implementat pana la sfarsitul concursului.
3.4.2 Proiectul de design de produs trebuie sa fie realizat in domeniul:
mobilierului, obiect decorativ functional/ nefunctional, corp iluminat, obiect

sanitar, pentru aceste domenii proiectul trebuie sa contina placi ceramice. Un
alt domeniu admis in concurs este design de placa ceramica.
3.5. Proiectele pot fi oricât de conservatoare sau nonconformiste, dar trebuie
să fie originale si să fie strict legate de designul de interior.
3.6. Obiectele folosite în amenajare sau obiectele create trebuie să fie
originale, nu replici. Prin înscrierea la acest concurs, designerul confirmă
acest fapt.
3.7. Proiectele trebuie trimise de către Autorul lor sau de firma de PR
angajată de către Autor si trebuie să contină acceptul beneficiarului (în cazul
lucrărilor de amenajare), acorduri ce pot fi probate în scris. Prin înscrierea la
această competitie Participantul confirmă acest fapt. Inscrierile pot fi
individuale sau pe echipe.
3.8. Participarea este validata daca participantii inscrisi vor trimite pe adresa
de mail marketing@topcasa.ro maxim 10 imagini cu rezolutia de 1600x1240
pana la data de 15 decembrie 2020.
3.9. În cazul câstigării la una dintre categorii, Participantul trebuie să poată
furniza imaginile la rezolutie de print (300 dpi) pentru a fi publicate, în caz
contrar fiind descalificat si premiul fiind oferit următorului Participant care a
întrunit cel mai mare număr de voturi, urmand ca juriul sa decida castigatorul
final, tinand cont de valorile brandului.
3.10. De asemenea, prin înscrierea proiectului în concurs trebuie specificate
următoarele:
● denumirea proiectului;
● numele si prenumele participantului/participantilor;
● denumire companie/ denumire facultate
● o scurtă descriere a proiectului (100 cuvinte maxim);
● adresa de e-mail;
● numărul de telefon;
Varsta
categoria
3.10.1 Fiecare participant se poate inscrie cu un singur proiect pe categorie.
3.11. Înscrierea participantilor la concurs se poate face în perioada 1 martie –
31 mai 2020, ultima zi în care participantii pot trimite denumirea proiectelor în
concurs este 31 mai ora 23:59. In perioada 2 iunie - 15 decembrie 2020 se
vor trimite proiectele (randarile), ultima zi în care participantii pot trimite
randarile în concurs este 15 decembrie ora 23:59. Data de 1 octombrie 2021

este ultima zi in care se vor depune proiectele finale (poze reale cu proiectele
implementate). Premierea va avea loc in data de 29 octombrie 2021.
Pentru categoria Design de Produs, inscrierea participantilor la concurs se
poate face în perioada 1 martie – 31 mai 2020, ultima zi în care participantii
pot trimite denumirea proiectelor în concurs este 31 mai ora 23:59.In
perioada 1 iunie -1 septembrie se vor depune proiectele finale.
3.12. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a preselecta proiectele care vor fi
înregistrate pentru SKETCH TO REALITY AWARDS
Art. 4 Premiile si acordarea lor
4.1. Concurentii se pot inscrie la următoarele categorii:
● Rezidential
Comercial
Design de produs
4.2. Premiile vor fi decernate in cadrul unui eveniment care va fi anuntat
ulterior.
Premiul de creativitate pentru Categoria Design Rezidential - Excursie pentru
2 persoane in Dubai - 7 nopti
Premiul de creativitate pentru Categoria Design Comercial - Excursie pentru
2 persoane in Dubai - 7 nopti
Premiul de creativitate pentru Categoria Design de produs - Excursie pentru
1 persoana in Italia la un producator de ceramica - 2 nopti
Premiul de popularitate oferit pe baza voturilor publicului pentru proiectele de
Design Rezidential si Design Comercial- Excursie pentru 2 persoane in
Kaprun - 7 nopti
Votantii care vor vota in cadrul jurizarii publice, vor fi inclusi automat intr-o
tombola organizata care va avea ca premiu un weekend la Spa in Budapesta.
Participantii inscrisi in concurs nu pot lua parte la aceasta tombola.
4.3 Vor fi retrase premiile pentru proiectele care se dovedesc ulterior că nu
sunt originale (obiectele folosite în amenajare sunt replici ale unor obiecte
celebre de design sau obiectele create sunt inspirate în detaliu după altele
deja existente).
Art. 5 Jurizarea
5.1. Proiectele inscrise in concurs vor fi jurizate de cate un juriu compus din:
Pentru premiile de creativitate- Rezidential, Comercial, Design de produs

- Reprezentant IGLOO- Revista de specialitate
- Mihnea George Ciprian- Lector universitar doctor Universitatea de Arta si
Design Cluj Napoca
Premiu de popularitate pentru Rezidential si Comercial
- public
5.2. Votul publicului are loc în perioada 15 ianuarie - 1 iunie 2021.
Proiectele vor fi puse într- un program de voturi online securizat si cititorii vor
fi invitati să voteze pe site-ul sketchtorealityawards.topcasa.ro.
Jurizarea specialistilor se va realiza in perioada 2 octombrie-15 octombrie
2021.
5.3. Orice încercare de fraudare a sistemului de votare prin adunarea
artificială de voturi pentru un anume proiect, aduce după sine excluderea
proiectului din competitie. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile
necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte
tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor
persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
elimina din concurs orice participant suspect de frauda fara o explicatie si/sau
notificare prealabila. Toate voturile vor fi analizate la finalul concursului, iar
incercarile de frauda prin utilizarea de IP-uri dinamice, servere proxy, sau alte
metode de frauda se vor solda cu eliminarea din concurs.
Art. 6 Prelucrarea datelor personale
6.1. Participarea la acest Concurs prezumă cunoasterea regulamentului si
acordul participantului pentru clauzele acestuia.
6.2. Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile în
conformitate cu legea 677/2001
6.3. Prin înscrierea in Concurs, participantii declară că sunt de acord cu
regulamentul Concursului si că datele lor pot să fie prelucrate, să intre în
baza de date SC Vestil Import Export SRL.
6.4. Scopurile constituirii acesteia este organizarea prezentului Concurs.
6.5. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date
a companiei Vestil Import Export SRL cu sediul social în Str. General
Magheru nr.4 bl.M4 Oradea inregistrata la Registrul Comertului sub nr J05 /
2483 / 1993 având codul unic de inregistrare nr. RO4287475.
6.6. La cererea participantilor, adresată în scris la adresa de mai sus, Vestil
Import Export SRL se obliga;

– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transforme în date
anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă
dispozitiilor Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulatie a acestor date
– să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
6.7. La prima comunicare scrisă către aceste persoane li se vor aduce la
cunostintă toate drepturile prevăzute de Legea 677/2001.
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