FDS AWARD -MUOTOILUKILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Kilpailun nimi
FDS Award -muotoilukilpailu
2. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Finnish Design Shop Oy, Iso-Heikkiläntie 6, 20200 Turku, Finland.
3. Kilpailun tavoitteet
Kilpailu on kaikille avoin muotoilukilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella kodin tuote, joka sopii hyvin
verkkokaupassa myytäväksi.
Kilpailun järjestäjä Finnish Design Shop haluaa kilpailulla kannustaa uusien ideoiden kaupallistamista sekä tasoittaa
tuotteen tietä ideasta kaupan hyllylle.
Finnish Design Shop ei itse valmista tuotteita, mutta laajan kontaktiverkostonsa avulla se pyrkii auttamaan kilpailun
voittajia löytämään tuotteelleen valmistajan.
4. Osallistumisoikeus
FDS Award on kaikille avoin muotoilukilpailu, johon voivat osallistua niin muotoilijat, alan opiskelijat kuin muutkin
intohimoisesti tuotemuotoiluun suhtautuvat joko yksin tai työryhmässä.
Kilpailutyö ei saa olla ollut laajamittaisessa tuotannossa ja osallistujalla tulee olla siihen tekijänoikeus.
Jokainen kilpailija hyväksyy kilpailun säännöt kilpailuehdotuksen jättämällä.
5. Arvosteluperusteet
Palkintoraati kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin kilpailuehdotuksia arvioidessaan:
1. Tuotteen kaupallinen potentiaali
Uskomme, että hyvin muotoillussa tuotteessa esteettiset arvot ja käytettävyys yhdistyvät oivaltavalla tavalla ja nämä
ominaisuudet yhdessä luovat pohjan kaupalliselle menestykselle.
2. Tuotteen sopivuus teolliseen tuotantoon
Kilpailussa haetaan tuotteita, jotka soveltuvat teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon edellytyksenä on, että tuote
voidaan valmistaa kustannustehokkaasti ja sen loppuhinta kuluttajamarkkinoilla muodostuu kilpailukykyiseksi.
3. Tuotteen logistinen toimivuus
Verkkokaupan voimakkaan kasvun takia tuotteen logistisella toimivuudella on entistä suurempi merkitys.
Verkkokaupassa myytäväksi soveltuva tuote on suunniteltu niin, että se voidaan kuljettaa tilaa säästäen ja
rikkoutumatta perille.
Tämä luo omat vaatimuksensa sekä itse tuotteelle että sen pakkaukselle. Kilpailussa ei edellytetä pakkauksen
suunnittelua tuotteelle, mutta tuotteen helppo pakattavuus tulee ottaa huomioon kilpailutyön suunnittelussa.
Parhaimmassa tapauksessa myös kilpailutyön pakkaus on mietitty ja suunniteltu valmiiksi.

6. Palkinnot
Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, joiden yhteismäärä on 10.000,00 euroa:
1. palkinto: 7000 euroa
2. palkinto: 2000 euroa
3. palkinto: 1000 euroa
Palkintoraati voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman myös toisin.
Kilpailun voittaja pääsee esittelemään työnsä henkilökohtaisesti kilpailuraadille ja kilpailun järjestäjä auttaa
parhaan kykynsä mukaan voittajia saamaan tuotteensa valmistukseen tai vaihtoehtoisesti konsultoi tuotteen
valmistuttamiseen liittyvissä asioissa.
7. Kilpailuehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus
Tekijänoikeus kilpailuehdotukseen on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä,
osallistujien tulee sopia keskenään oikeuksiensa jakautumisesta ennen kilpailuun osallistumista.
Osallistumalla kilpailuun ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus osallistujan tieten loukkaa muiden oikeuksia.
Kilpailun järjestäjällä on etuoikeus neuvotella tuotteiden käyttö- ja valmistusoikeuksista
kilpailuehdotuksen tekijän kanssa kahden kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta.
8. Palkintoraati
Kilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintoraati.
9. Kilpailuohjelma
Kilpailuohjelmassa määritellään kilpailun aikataulu ja palkinnot sekä miten kilpailuun osallistutaan ja millainen
kilpailuehdotuksen tulee olla.

