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TERMA DESIGN to konkurs skierowany do projektantów sztuki użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem oryginalnych 
i innowacyjnych produktów. To pełna inspiracji przestrzeń, łącząca design i pragmatyzm  w poszukiwaniu nowych wdrożeń produktowych.

TERMA DESIGN 2016
Mając na względzie kierunki rozwoju technologicznego, uwarunkowania rynku, jak i troskę o środowisko naturalne, tematem przewodnim
tegorocznej edycji jest CIEPŁO Z PRĄDU. Uczestnicy zmierzą się z zadaniem zaprojektowania elektrycznego urządzenia grzewczego, łącząc 
atrakcyjną formą i elementarny pragmatyzm. Do konkursu mogą przystąpić zarówno indywidualni Uczestnicy, jak i Zespoły. Zaleca się inter-
dyscyplinarną współpracę projektantów z konstruktorami.

NAGRODY:
I nagroda — 10 000 zł* + realizacja prototypu 
II nagroda — 5 000 zł* + realizacja prototypu 
III nagroda — 3 000 zł* + realizacja prototypu 
Wyróżnienie — 1 000 zł* + realizacja prototypu 

* kwota brutto — wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku dochodowego.

Jedną z nadrzędnych wartości konkursu Terma Design jest wdrożenie do produkcji wybranych projektów oraz promowanie polskiego designu 
i jego twórców. Projekty konkursowe wzbogacają portfolio uczestników, często ułatwiając im rozpoczęcie kariery zawodowej.
Nagrodzone projekty (w postaci prototypów) zostaną zaprezentowane szerokiemu gremium podczas Łódź Design Festival 2016. Prace Laureatów
będą przedstawione także w formacie 3D z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. W promocję zwycięskich projektów,
jak i ich twórców, zaangażowani również będą Patroni medialni konkursu.

TERMINY
Termin nadsyłania prac do I etapu — 31.03.2016
Wyniki I etapu — 10.04.2016
Termin nadsyłania prac do II etapu — 17.04.2016
Rozstrzygnięcie konkursu — 29.05.2016

INSPIRACJE
Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi jest sympozjum, podczas którego nastąpi seria interdyscyplinarnych prelekcji nawiązujących do 
tematu konkursu. Zorganizowane we współpracy z uczelnią wyższą spotkanie będzie ubogaceniem nie tylko dla konkursowiczów, lecz 
także wszystkich zainteresowanych zjawiskiem ciepła, na które spojrzy się z wielu perspektyw, m.in.: fizyki, sztuki, medycyny, biznesu, 
etnografii czy inżynierii przemysłowej.
 

www.terma.design 

TERMA DESIGN is a competition for applied arts designers and all those who are passionate about designing original and innovative products. 
The competition is an inspiration zone, making it possible to reconcile design and pragmatism in search for new product ideas.

TERMA DESIGN 2016
Considering the directions of technological development, market conditions and environmental factors, the theme of this year’s edition 
is „HEATING WITH ELECTRICITY”. The participants will face the challenge of designing an electric heating device, characterised by both 
an attractive form and down-to-earth pragmatism. The competition is open to individual Participants and Project teams. We highly recom-
mend working in multidisciplinary teams of designers and engineers.

REWARDS:
1st prize — 10 000 PLN* + prototype preparation
2nd prize — 5 000 PLN* + prototype preparation
3rd prize — 3 000 PLN* + prototype preparation 
Honourable mention — 1 000 PLN* + prototype preparation

* gross prize amount — 10% will be deducted from the prize amount as an income tax prepayment

One of the main goals of the competition is production implementation of selected designs and at the same time promotion of good design 
and talented artists, enriching their portfolio and fast-tracking their career.
The winning works (realised as prototypes) will be presented during the post-competition exhibition at the Lodz Design Festival 2016. All the 
awarded designs will also be presented in 3D format in a VR gallery. TERMA DESIGN 2016 Media Partners will be involved in promoting the 
winning works and their authors.

IMPORTANT DATES
Deadline for submitting works for the first stage of the competition: 2016.03.31
First stage results: 2016.04.10
Deadline for submitting works for the second stage of the competition: 2016.04.17
Announcement of competition winners: 2016.05.29

INSPIRATIONS
The competition will be preceded by a symposium, featuring a series of interdisciplinary lectures relating to the main topic. The purpose of the 
symposium organised in collaboration with an institution of higher education is to enrich the knowledge of both the participants and anyone 
interested in the phenomenon of heat considered from various perspectives, including physics, medicine, energetics, ethnography, biology and 
industrial engineering.

For more details visit our website: www.terma.design
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