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3 kwietnia bieżącego roku wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Obiekt roku w
systemach ALUPROF”. Celem każdej jego odsłony jest wybranie najciekawszych budynków, które zaprojektowano i
wykonano z wykorzystaniem systemów ALUPROF w latach 2016-2018. Na autorów trzech zwycięskich projektów
czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Główna idea konkursu opiera się na promocji współczesnej myśli architektonicznej, a także stworzeniu platformy do
dyskusji o najnowszych projektach, realizacjach oraz trendach w branży architektonicznej. Zwieńczeniem konkursu
będzie wskazanie najlepszych brył, które zaprojektowano i wykonano z użyciem produktów wiodącego europejskiego
dystrybutora systemów aluminiowych – firmy ALUPROF. Jednym z kryteriów, jakie musi spełnić projekt jest jego
realizacja między 1 stycznia 2016 roku a 30 czerwca 2018 roku. Adresatami konkursu są pracownie architektoniczne i
samodzielni architekci.
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym organizatorzy wyłonią 50 projektów, które
zakwalifikują się do dalszej części. Następnie, specjalnie powołane w tym celu jury, spośród nominowanych prac,
wybierze 10 najlepszych. Przejdą one do ścisłego finału, w którym jury wskaże trzy zwycięskie projekty – W czasach,
kiedy tkankę każdego większego miasta sukcesywnie uzupełniają nowe budowle, często mało oryginalne i nudne,
architektura wysokich lotów zasługuje na szczególne wyróżnienie. Szansą na gloryfikację tego co wartościowe i
ciekawe w architekturze współczesnych miast jest właśnie nasz konkurs. Mamy nadzieję, że już po raz kolejny uda nam
się zaprezentować w nim prawdziwie perły, na najwyższym światowym poziomie – mówi Bożena Ryszka, Dyrektor
Marketingu w ALUPROF S.A.
Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe. Będzie to 50 000 zł, 30 000 zł oraz 15 000 zł –
odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nieodłączną częścią konkursu jest uroczysta Gala połączona z
oficjalnym ogłoszeniem wyników. Wydarzenie będzie miało miejsce 14 września bieżącego roku w Hotelu Double
Tree by Hilton w Warszawie.
Zgłoszenia konkursowych prac należy przesyłać do 1 lipca 2018 roku za pomocą jednego z trzech wariantów:
formularza na stronie, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
Więcej informacji na stronie: http://konkurs.aluprof.eu
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