DESIGN TOURNAMENT

1 - O PRÊMIO
O Design Tournament firmado entre o IED e a Butzke tem como objetivo principal incentivar a
criatividade entre os alunos de diferentes cursos relacionados ao universo do design.

2 - OBJETIVO
MOBILIÁRIO EXTERNO
O desafio é projetar um produto de cunho comercial trazendo uma nova visão de design para
estes artigos. O projeto deve ter como matéria-prima principal a madeira maciça, mas também
será aceito a mistura de materiais.
2.1. O produto poderá ser inteiramente em madeira, podendo ter ferragens como parte de sua
estrutura (parafusos, pregos, etc), apresentar mistura de materiais como: corda, tela, alumínio,
etc...
2.2 Ele será destinado para ambientes como áreas externas ou varandas.
2.3. O produto poderá utilizar algumas técnicas complementares, tais como: pinturas,
revestimentos, cola, adesivos, etc.

3 - PARTICIPAÇÃO

3.1. A participação é aberta para os alunos do Istituto Europeo di Design - IED São Paulo, de todos
os cursos vigentes no período do torneio (de 01/06/2017 à 31/07/2017).
3.2. Os alunos deverão se responsabilizar por se inscrever no torneio e seguir o cronograma
estipulado pela organização. As inscrições devem ser feitas até 11/6 às 23h59 via e-mail
inscricao@butzke.com.br, *inscrições feitas após o horário, serão descartadas.
3.3. A participação no Design Tournament, é de caráter individual.

4 – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1. Deverão ser entregues 4 pranchas A3 impressas contendo os seguintes materiais:
prancha 1 / CONCEITO: desenhos e sketches iniciais, imagens de referência da proposta, pesquisa
prancha 2 / DESENHOS: desenhos técnicos contendo elevações (conforme a necessidade), cortes
(se necessário), vistas laterais e superior

prancha 3 / MODELO: perspectiva, fotos de maquete e/ou maquete eletrônica,
prancha 4 / MEMORIAL: prancha conceitual, com o memorial descritivo do projeto. Deverá conter
especificações de materiais, cores ou outra informação que se fizer necessária
4.2. No momento de entrega dos trabalhos, o aluno deverá entregar também um envelope
lacrado contendo suas informações pessoais como nome, RA, curso, e-mail e telefone. Nesta
ocasião o envelope e o pacote contendo as propostas receberão uma numeração para posterior
identificação.
4.3. Os trabalhos serão entregues no Istituto Europeo di Design - IED São Paulo – na coordenação
de graduação.
5 – COMISSÃO JULGADORA
Os trabalhos inscritos serão julgados por uma comissão composta pelo CEO da Butzke, um
arquiteto e um designer parceiro da marca, um representante do IED que não poderá estar
envolvido com nenhum projeto dos participantes e um diretor de redação do segmento de
Arquitetura e Decoração.
Corpo de Curadores:






Arquiteto
Designer
Formador de Opinião/Imprensa
Butzke
IED São Paulo

6 - ETAPAS DE REALIZAÇÃO

Dia 01/6 – Início da divulgação do torneio e inscrições. Reunião de Briefing – encontro com os
inscritos para entrega de coordenadas do torneio e os próximos passos, assim como sanar as
dúvidas dos participantes. - Palestra na faculdade que pontua o lançamento. A palestra será no
auditório do Istituto.
Dia 11/6 – Término das inscrições - As mesmas poderão ser feitas até 11/6 às 23h59 via e-mail
inscricao@butzke.com.br, *inscrições feitas após o horário, serão descartadas.
Dia 31/7 – Último dia para entrega dos projetos inscritos. Os trabalhos serão entregues no Istituto
Europeo di Design - IED São Paulo – na coordenação de graduação até as 19h.
Dia 09/08 – Premiação – Os vencedores serão anunciados DW.

7 – EXPOSIÇÃO DOS TRABAHOS
A Butzke irá organizar uma exposição dentro do Istituto Europeo di Design - IED São Paulo, para
apresentação dos 10 melhores trabalhos, durante o DW! 2017 de 9 a 13 de agosto.
Ainda no dia 09/08 serão anunciados os vencedores que receberão suas respectivas premiações

8 – JULGAMENTO
A comissão julgadora irá utilizar os seguintes critérios para classificação e avaliação dos produtos:
adequação ao tema, cunho comercial, inovação, criatividade, sistema de construção e material
utilizado.
Serão premiados os três melhores projetos.

9. PREMIAÇÃO
9.1. Para o primeiro colocado, o prêmio é um final de semana no Costão do Santinho Resort em
Florianópolis- SC, um tour pela fábrica da Butzke em Timbó e a fabricação do protótipo do
projeto vencedor.
9.2. Para o segundo colocado, o prêmio é um final de semana no Costão do Santinho Resort em
Florianópolis- SC e um tour pela fábrica da Butzke em Timbó.
9.3. Para o terceiro colocado o prêmio é um tour pela fábrica da Butzke em Timbó.
9.4 Todos os custos com passagens e hospedagens ficam a cargo da Butzke. A passagem aérea se
refere a um vôo categoria econômica saindo do aeroporto de São Paulo.
9.5 A critério da Comissão Julgadora poderá ser outorgado até 5 (cinco) menções honrosas.

10- DISPOSIÇÕES GERAIS

Os autores dos projetos inscritos cederão os direitos de imagem sobre seus trabalhos para a
Butzke e Istituto Europeo di Design - IED São Paulo, para fins de divulgação.
A Butzke se compromete a não utilizar os trabalhos para fins comerciais sem prévia negociação
com o respectivo autor, por tempo indeterminado.
O prêmio é pessoal e intransferível. Não poderá ser trocado por dinheiro em nenhuma situação.
Caso o vencedor tenha algum problema de data, deverá negociar com a empresa Butzke um novo
momento para usufruir do prêmio por tempo indeterminado.

