Tävlingsregler

STORA KAKELPRISET 2017
§1 PRISET
Priset består av ett resestipendium på SEK 50.000
avsett att användas för resa till en plats där byggkeramik kan studeras. Priset är personligt och tillfaller den person (eller de personer), arkitekt(er)
eller motsvarande, som haft huvudansvaret för
utformning och materialval för objektet.
Ett eller flera hedersomnämnande kan förekomma. Enligt tillgängliga uppgifter är detta resestipendium inte en skattepliktig intäkt för pristagaren. Eventuella skattekonsekvenser svarar dock
pristagaren för.

§2 OBJEKTET
Priset tilldelas ett byggnadsobjekt i Sverige som
färdigställts under 2014, 2015, 2016 eller 2017.
Alla typer av byggnader kan delta, såväl större som
mindre, såväl nybyggnad som om- eller tillbyggnad.
För att ett objekt ska komma ifråga för priset
eller hedersomnämnanden krävs att byggkeramiken
använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets
egenskaper. Särskilt uppmärksammas användning
på ett nyskapande sätt och/eller nya användnings-

områden samt när byggkeramikens egenskaper
bidrar till att skapa en ur miljösynpunkt gynnsam
situation jämfört med andra tillgängliga materialalternativ.
Att byggkeramik (kakelplattor, klinkerplattor
eller keramisk mosaik) utgör en väsentlig del av
objektet.
Att de keramiska plattorna är monterade på ett
fackmässigt sätt.

§3 JURY
Vinnare och hedersomnämnanden utses av en jury
bestående av:
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex arkitekter
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd
Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH
Magnus Janson, Byggkeramikrådet, ordförande
Juryns beslut kan inte överklagas.

§4 ANMÄLAN
Anmälan av objekt till tävlingen ska göras på
anmälningsformuläret. Juryn kan också själva utse
objekt som deltar under förutsättning att ansvarig
för utformningen är villig att medverka.
Anmälan med bilagor ska finnas hos Byggkeramikrådet, Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm,
senast den 28 september 2017, kl 15.00.
Följande bilagor till tävlingsformulär är obligatoriska:
Planritning(ar) och övriga relevanta ritningar
Fotografiska bilder i färg
Kort beskrivning av byggnaden
Materialet mottas gärna per post på USB-minne
eller mejl till katarina@bkr.se.
Den som anmäler ett objekt ansvarar för att övriga
medverkande är införstådda.

