AutoRok.PL / DesignForum.PL

Gdzie wysyłać prace
Autor: Aga

Michelin Challenge Design 2007
termin przesyłania prac: 13 kwiecień 2006
więcej informacji: http://www.michelinchallengedesign.com
Temat: vehicle design concepts for the North American market that enhances overall road safety,
incorporating safety features for the occupants, but also for others who share the road, czyli:
''Koncept projektu samochodowego dla rynku północno-amerykańskiego, który przyczyni się do poprawy
ogólnego bezpieczeństwa na drodze, włączając w to również bezpieczeństwo odgrywające ważną rolę dla
uczestników ruchu, jak również dla pozostałych użytkowników drogi.''
Kwestionariusz, który należy przesłać do dnia 13 kwietnia znajduje się na w/w stronie pod hasłem ''How
To Enter''. Do kwestionariusza należy dołączyć opis (50-100 słów) przedstawionego projektu, zawierający
wyjaśnienie jak zaprezentowane auto współdziała z samochodami innego rozmiaru i typu, z
podkreśleniem unikania wypadków, ochrony pieszych i innych użytkowników drogi.
Zdjęcia, rysunki bądź obrazki wygenerowane komputerowo należy przesłać na adres design@emcpr.com
Kryteria muszą być zbalansowane z komercyjną możliwością wykonania projektu pod względem
ogólnego wyglądu auta. Projektant musi podkreślić wszystkie wykorzystane technologie umożliwiające
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz dać pełne wyjaśnienie ich funkcji i sposobu, w
jaki współgrają z autem.
21 kwietnia wszystkie osoby zakwalifikowane do dalszego udziału dostaną powiadomienia.

International Aword in Design, Engineering and Innovation 2005-2006
"In the field of Automotive Human Factors"
patronat: Italdesign Giugiaro, Politecnico di Torino, International Council of Societies of Industrial Design
termin przesyłania prac: 1 luty - 18 kwietnia 2006
nagrody:

I miejsce - 25 000 Euro
II miejsce - 10 000 Euro
Junior Prize - 5 000 Euro
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania

1st Style4Cars Design Contest
''Moving to 2050''
termin przesyłania prac: 28 luty 2006
http://www.style4cars.com/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=66

4th European Design Competition
"The Utility Vehicle that will bring the countryside back to life&rdquo;
termin przesyłania prac: 7 listopad 2005
więcej informacji: http://www.argusauto.com/trophees/en/concours/index.cfm oraz
http://www.carbodydesign.com/competitions/2005-08-20-argus-auto/2005-08-20-argus-auto.php
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Master in Car Design - 2005-2006 Edition (Audi-Lamborghini Group)
"Concept car for Audi"
Projekt startuje: 19 października 2005
Zespół utworzy 30 wybranych rysowników. Dla 4 najlepszych przewidziano stypendia.
CV oraz portfolio należy przesłać na admission@scuoladesign.com
więcej informacji: dioli@scuoladesign.com; tel. +39 02 21597590
http://www.carbodydesign.com/events/2005-08-15-master-car-design-audi/2005-08-15-master-cardesign-audi.php
oraz http://www.scuoladesign.com/Site/NewsList.php?intItemID=131

Michelin Challenge Design 2006
termin przesyłania prac: zamknięty (14 kwiecień 2005)
więcej informacji: http://www.michelinchallengedesign.com

Uwaga!
Jeżeli macie informacje o jakiś nowych konkursach, w imieniu rysowników, prosimy o kontakt. Wszelkie
linki, które zostaną zgłoszone zostaną dodane do tego działu.
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