Sejmi Ljubljana Trade fairs
Ambient Ljubljana – Sejem Pohištva 2019

PRIJAVNICA
za ocenjevanje eksponatov za natečaj

PET NAJBOLJŠIH - TOP 5

Rok prijave:

14. oktober 2019

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana,
1001 Ljubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI 87878879
Tel.: +386/1/300 26 00
Faks: +386/1/300 26 49
Spletna stran: http://www.pohistveni-sejem.si/

1/ Podatki o razstavljavcu
Naziv razstavljavca
Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Spletna stran

Kontaktna oseba

2/ Podatki o izdelku
Naziv izdelka
Ime in priimek oblikovalca
Osnovni podatki o izdelku
Višina
Globina
Širina
Teža
Leto izdelave
Kratek opis izdelka

Priloga - slikovno gradivo izdelka/izdelkov

3/ Prijavnina

80,00 EUR (brez DDV)

4/ Prijavnici priložite fotografijo ali risbo izdelka in jo pošlljite najkasneje do 13. oktobra 2018 na enega izmed spodnjih naslovov:
Naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Dunajska cesta 18
1000 Ljubljana

Faks: 01/ 300 26 49

E-pošta: pohistvo@gr-sejem.si

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade fairs
Ambient Ljubljana – Sejem Pohištva 2019

Pravilnik
Gospodarskega razstavišča o ocenjevanju izdelkov, delu ocenjevalne komisije in podeljevanju priznanj za NATEČAJ “PET NAJBOLJŠIH - TOP 5”
na sejemski prireditvi Ambient Ljubljana – sejem pohištva in izboru najboljšega izmed petih – »Top of the Top«.
1. člen

6.člen

Gospodarsko razstavišče na Ambientu Ljubljana – sejmu pohištva

Kriteriji, po katerih ocenjuje strokovna komisija, so:

podeljuje priznanja »Pet najboljših – Top 5« in priznanje »Najboljši med

1. inovativnost,

petimi – Top of the Top« za najbolj inovativne in kreativne izdelke, ki

2. uporabnost,

združujejo funkcionalnost in tehnološko oziroma likovno kakovost v nov,

3. likovna in estetska vrednost,

sodoben izdelek.

4. jasnost koncepta,
5. tehnološka kakovost,
6. okoljska primernost.

2. člen
Prijavljene izdelke in razstavne prostore ocenjuje mednarodna strokovna

7. člen

komisija, ki jo vsako leto imenuje direktor Gospodarskega razstavišča.
Komisijo sestavlja najmanj pet strokovno usposobljenih članov.

Strokovna komisija med prijavljenimi izdelki izbere pet najboljših in jim
podelil priznanje »Pet najboljših – Top 5«. Vsi izbrani izdelki so v času
trajanja Ambienta Ljubljana – sejma pohištva razstavljeni na posebnem

3. člen

razstavnem prostoru. Če bo izbrana sistemska rešitev, bo razstavljen le en
del oziroma en element sestava. Prijavitelj je dolžan v času pred odprtjem

Razstavljavci k sodelovanju lahko prijavijo izdelke, ki so rezultat novih idej

sejma za razstavo zagotoviti dodaten izdelek oziroma element svojega

in razvojno raziskovalnih projektov s področja notranje opreme bivalnih

sestava. Če se GR odloči za razstavo še na drugi lokaciji (npr. v galeriji izven

prostorov oziroma druge bivalne kulture (pohištvo, svetila, bela tehnika

časa Ambienta Ljubljana – sejma pohištva) prijavitelj zagotovi dodatnem

itd.). Izdelki ne smejo biti starejši od enega leta.

eksponat tudi na lokaciji dodatne razstave.

4. člen

8. člen

Razstavljavci prijavijo svoje izdelke za ocenjevanje s prijavnico, poslano na

Če kateri od eksponatov izrazito pozitivno odstopajo, jih komisija lahko po

Gospodarsko razstavišče do datuma, določenega v razpisu, na način in v

lastni presoji uvrsti v izbor 5 najboljših, čeprav niso prijavljeni, vendar ne

skladu s pogoji, navedenimi v razpisu.

več kot dva.

Prijavljeni izdelki morajo biti na ogled na razstavnem prostoru prijavitelja
najkasneje dan pred odprtjem sejma do 12. ure. V času med 14. in 19. uro,

9. člen

ko komisija opravlja ogled, mora biti prisoten predstavnik razstavljavca, ki
poda obrazložitev, kot sledi v nadaljevanju tega pravilnika.

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa.

5. člen
Komisija sprejema odločitve po naslednjem postopku:
1. ogled izdelkov z razpravo (razstavljavci imajo do 4 minute časa za

Ljubljana, 12. junija 2014

predstavitev),
2. individualna ocena posameznih izdelkov, v skladu s kriteriji tega
pravilnika in določitev kandidatov za najboljših 5,
3. pregled rezultatov z razpravo,
4. ugotovitev najboljših 5 po mnenju komisije,
5. ugotovitev najboljšega med petimi po mnenju komisije.
Delo komisije vodi član komisije, ki ga med sabo določijo predstavniki
komisije. Zapisniško delo opravi predstavnik Gospodarskega razstavišča.

mag. Iztok Bricl, direktor

