
 

 

 دستورالعمل و ضوابط شرکت 

 در مسابقه
 

FAKRO fusion - before and after 

 

 
 

کنند، توصیه  متن زیر ترجمه دستورالعمل شرکت در مسابقه می باشد. شرکت کنندگانی که می توانند از متن انگلیسی استفاده: 1تذکر

 موجود می باشد:تن انگلیسی در لینک زیر ممی شود حتما به اصل متن مراجعه کنند. 

http://www.fakro.com/att/COMMON/prof/architect/FAKRO_IDC_Rules_and_Regulations.pdf 

 

 پایین صفحه زیر دریافت کنید: downloadلوگوی مورد نیاز برای شیتها را در قسمت : 2تذکر

/fusion-competition/fakro-design-http://www.fakro.com/architects/international 
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باشد.
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http://www.fakro.com/architects/international-design-competition/fakro-fusion/


لغایتزمانیبازهدررا خودهایطرحهمچنینومسابقهدرشرکتتقاضایفرمبایستمیکنندگانشرکت 

یتهکمشدخواهدبستهساعتاینازبعدمسابقهسرورکنندسابمیتلهستانوقتبهساعتازقبلتا

نداردمدارکارسالهنگامالکترونیکیاحتمالیهایخطاقبالدرمسئولیتیهیچبرگزاری

بودخواهندمسابقهبرگزارکنندهکمیتهمنتخب،وریداهیئتاعضای 
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اربریکطبیعی،نوررساندنبانحویکهبهفضا،آنداخلیطراحیوشدهفراموشوتاریکفضاهایازاستفادهمسابقه،موضوع 

استبرخوردارایویژهاهمیتازطراحیدرنوروسایهصورتبهنورنقششودتعریفنظرموردفضایبرایمشخصی

سقفیهایپنجرهفکرومحصوالتبکارگیری 
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ییکصورتبهبایدارسالیفایلهایباشدفایلحجمحداکثرووضوحباحداقلبایدطرحفرمت 

باشدفرمتهایاز

شودنجاماحتماشیتهاگذاریشمارهلطفاباشدازبیششیتتعداداگرشیتحداکثروشیتیکحداقلتعدادشیتها 
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 بودن معمار دهنده نشان که مدرکی و مسابقه مدارک همراه به آن ارسال و قسمتها تمام در نام ثبت فرم کردن تکمیل 

رضایتاعالمباشدمیدسترسدرسایتوبدرنامثبتفرم.باشد می مسابقه در کننده شرکت

http://www.fakro.com/
http://www.fakro.com/


شرکتومسابقهکنندگانبرگزاربوسیلهارسالیطرحهایازاستفادهبودنبالمانعمبنیمسابقهکنندگانکتشر

انتشاربودنالمانعببرمبنیکنندگانشرکترضایتاعالمنامثبتفرمودستورالعملاینمفادتحت

بهجوایزاهداءمراسمدرکنندهشرکتعکسکشور،خانوادگی،نامنام،مسابقهبرگزیدگانوبرندگاناطالعات

دریافتعکسکنندگانشرکتازمدارکتکمیلمنظوربهجوایزاهدایمراسمبرایتبلیغاتورسانیاطالعمنظور

عکسارائهازکهایبرندهبهجایزهاهدایازکهداندمیمحفوظخودبرایراحقاینبرگزاریکمیتهشدخواهد

آوردعملبهجلوگیریکندامتناع

انتشار  اجازه استفاده و FAKROشرکت کنندگان با شرکت در مسابقه، پذیرفته اند که برگزارکنندگان، رسانه حامی و شرکت  

همه اطالعات ارسالی بدون هیچگونه محدودیتی را می دهند. از جمله:

تکنیکهای ویدئویی، نمایش با تجهیزاتی  magnetic, magneto-optical, digitalچاپ، کپی با استفاده از تکنیک  

یا تکنیکهای کامپیوتری. Overheadنظیر 

روی  و تخصصی برای اهداف تبلیغاتی بعد از مسابقه و بارگذاری اطالعات انتشار آثار در نمایشگاه های عمومی 

حافظه کامپیوتر و جابجایی اطالعات از طریق مالتی مدیا و اینترنت.

تبدیل شود. نام فولدر همان کد اختصاصی است که  zipدارک باید در یک فولدر ذخیره شده و به صورت یک فایل تمامی م 

یک فرم الکترونیکی وجود دارد که باید توسط متقاضی بطور  www.fakro.com روی شیتها درج شده است.روی وبسایت 

را بطور کامل بارگذاری  bقسمت "ج" بند صحیح و کامل پر شود. در هنگام پر کردن فرم، شرکت کننده باید مدارک مندرج در 

د.نکن

درصورتیکه شرکت کنندگان به صورت گروهی در مسابقه شرکت کنند، نماینده گروه مسئول صحت ورود اطالعات اعضای  

ر مسابقه گروه و مدارک ارسالی می باشد. کمیته برگزاری یک ایمیل تایید ارسال می کند. اعضای گروه باید حضور خود را د

روز بعد از در یافت ایمیل، تایید کنند. 3اکثر حد 

کمیته برگزاری، اطالعات را دریافت و ذخیره خواهد کرد. 

 10د، هرشخص یا گروهی که براساس محتویات این دستورالعمل به درستی ثبت نام نموده و مورد تایید و ارزیابی قرارگیر 

ریافت درسی که هنگام ثبت نام در فرم الکترونیک درج نموده، روز کاری پس از سابمیت کردن در وبسایت، یک ایمیل به آد

می کند. 

دود اعالم کمیته برگزاری حق دارد فرمهایی که اشتباه پرشده باشند یا آثاری که موضوع مسابقه را رعایت نکرده باشند، مر 

کند. در این صورت مراتب طی یک ایمیل به اطالع شرکت کننده خواهد رسید.

سال می کند.بدون فرم ثبت نام برای هیئت داوری ارکنندگان مسابقه، آثار ارسالی را به نمایندگی از برگزار ه برگزاریکمیت 

منتشر خواهدشد. www.fakro.comاسامی هیئت داوری در وبسایت  

ئز دریافت د شد و پنج اثر حانکلیه آثار توسط هیئت داوری بررسی شده و سه اثر به عنوان برنده اول تا سوم انتخاب خواه  

د.نتقدیرنامه معرفی می شو

میته برگزارکننده اعالم خواهد کرد.کبعد از تعیین برندگان، هیئت داوری کدهای درج شده روی آثار را به  

قراردهد.  FAKROجاز است که طرحهای ارسالی را در اختیار شرکت م FKRشرکت سرمایه گذاری  

ر این کمیته برگزاری اجازه شرکت در مسابقه توسط دانشجویان را نمی دهد ) صرفا فارغ التحصیالن معماری می توانند د 

مسابقه شرکت کنند(

ت در مسابقه را ندارند.و همکاران شرکت فکرو اجازه شرک کارمندان و اعضاء کمیته برگزاری، شرکت  

یند این اطالعات در طول فرآ لهستان می باشد. مدیریت اطالعات جمع آوری شده در مسابقه با شرکت سرمایه گذاری  

در برگزاری  دراختیار مشارکت کننده دوماطالعات شرکت کنندگان را می تواند این شرکت  مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد.

به شیوه ای که در بند بعدی به آن اشاره می شود منتقل کند. مسابقه، یعنی شرکت 

از طریق ایمیل خواهد بود. انتقال اطالعات به شرکت   

 نظارت بر مسابقه -د

ته برگزاری می باشد.نظارت بر صحت اجرای مراحل مسابقه و اهدای جوایز بر عهده کمی -

در صورت بروز تردید در هر یک از مراحل اجرای مسابقه، رای و نظر کمیته برگزاری مالک عمل می باشد. -

http://www.fakro.com/
http://www.fakro.com/
http://www.fakro.com/


 

 شکایات  –ه 

مسابقه ارسال گردد.شکایات در خصوص اجرای مسابقه می تواند در طول اجرا یا بعد از  -

مسابقه به یک شیوه ثبت در پرونده می گردد.شکایت شخص شرکت کننده در مسابقه و غیرشرکت کننده در  -

یا به آدرس زیر ارسال شوند: شکایات باید به ایمیل  -

 روی پاکت ارسالی نوشته شود:

 (. بعد از این تاریخ هیچ)تاریخ وصول شکایت در  فوریه  آخرین فرصت برای دریافت شکایات 

 شکایتی پذیرفته نمی شود.

.متن شکایت باید حاوی توضیحات کامل با ذکر دالیل مربوط به موضوع شکایت و اطالعات کامل شخص مورد شکایت باشد -

ی طکمیته برگزاری شکایت وصول شده را بررسی کرده و تصمیم کمیته قطعی بوده و قابل اعتراض مجدد نیست. نتیجه آن  -

به شکایت کننده اعالم خواهد شد.ایمیل یا نامه 

مراحل فوق برای رسیدگی به شکایات، بخشی از مراحل حقوقی محاکم قضایی نیست. -

 توضیحات تکمیلی -و

ات و ضوابط این دستورالعمل را تغییر دهد به نحویکه شرایط مسابقه مخدوش نشود. هر ارد که مقررکمیته برگزاری حق د -

قابل اجرا می باشد. تغییری از تاریخ انتشار آن در وب سایت 

این دستورالعمل تنها مدرک تعیین کننده ضوابط مسابقه می باشد. -

   د قرارحاوی شرایط شرکت در مسابقه توسط شرکت کننده در مرحله تکمیل فرم ثبت نام مورد قبول و تایی ،این دستورالعمل -

می گیرد.

د.می باشان موجودلهستواقع در و دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری  این دستورالعمل در وب سایت  -

ایر را در کمیته برگزاری هیچ مسئولیتی را در قبال محدودیتها و ممنوعیتهای احتمالی، توسط سایر سازمانها، شرکتها و دو -

خصوص شرکت در مسابقه نمی پذیرد.

د.نبرگزارکنندگان هیچ مسئولیتی را در قبال اطالعات ناقص یا اشتباه ارسالی توسط شرکت کنندگان را نمی پذیر -

قوانین کشور لهستان می باشد. تابع خارج از این دستورالعمل سایر موارد -

العمل و محتوای آن توسط برگزارکنندگان تدوین شده است.این دستور -

 هر اختالفی درخصوص این اطالع رسانی در دادگاه ذیصالح قابل پیگیری می باشد.  -
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