
 
 

Regulamentul concursului 

 

 

I. Organizatorii concursului 

 

Concursul este organizat de Traccia (S.C. Blaser S.R.L.), in colaborare cu kreon. 

 

II. Scopul concursului 

 

Scopul concursului este formularea unor soluții creative și eficiente de iluminare a zonei de living în care 

să se integreze sistemul de iluminat kreon kagi și prin care să fie demonstrată înțelegerea și valorificarea 

sistemului.  

 

III. Tipul concursului 

 

Concursul este public, se desfășoară într-o singură fază și se adresează arhitecților, designerilor, 

persoanelor creative, pasionate de amenajări interioare sau lighting design.  

Participarea este individuală si fără taxă de înscriere.  

Proiectele vor fi afișate atât online (pe rețelele de socializare și site-ul Traccia), cât și fizic (showroom-ul 

Traccia).  

 

IV. Limba concursului 

 

Textul inclus pe planșele de prezentare va fi redactat în limba română.  

 

V. Juriul concursului 

- Kristof Pycke, Art Director, kreon; 
- Eduard Man, Founder/Senior Architect, Archistress Studios; 
- Bogdan Sere, Technical manager, Traccia; 
- Monica Similie, Designer, Traccia; 

 

 

 

 

 

https://traccia.ro/
https://www.kreon.com/en/international/home
http://www.traccia.ro/
https://traccia.ro/contact/
https://traccia.ro/contact/


 
 

VI. Trimiterea lucrărilor 

 

Pentru înscriere, se va completa Formularul de înscriere, până în data de 08.04.2022.   

Proiectele vor fi trimise în format electronic ( fisiere PDF), format standard de predare: 60x60 cm 

(maxim 2 planse), la adresa de email monica@traccia.ro, pana in data de 08.04.2022 , ora 24:00. 

La aceeași adresă se vor trimite separat piesele obligatorii, (plan amenajare, plan tavan, o secțiune 

caracteristică, simulări tridimensionale, legendă), format .jpg.   

 

 

VII. Calendarul concursului 

25.02.2022 Lansarea concursului 

08.04.2022 , ora 24:00 Data limita pentru trimiterea lucrărilor 

12.04.2022 Postarea lucrărilor pe pagina de Facebook Traccia #EyeDelighting 

12.04.2022 – 26.04.2022 Votarea lucrărilor 

29.04.2022 Anunțarea câștigătorilor 

 

O selecție de lucrări vor fi expuse și în showroom-ul Traccia.  

 

VIII. Premii 

 

Urmărind Criteriile de apreciere enunțate în Tema concursului, juriul va evalua proiectele 

înscrise în concurs în vederea obținerii unei ierarhii valorice. Pe baza punctajelor obținute, juriul 

va desemna câștigătorii Premiilor I, II și III. 

 

Premiul de popularitate se va acorda proiectului care înregistrează cele mai multe aprecieri ale 

postării făcute pe pagina oficială de Facebook Traccia #EyeDelighting. 

Premiul I 500 € 

Premiul II lampă de birou kreon tubo 

Premiul III lampă portabilă Fatboy® Edison the Petit 

Premiul de popularitate fotoliu puf nylon Fatboy®  

 

 

 

 

https://mailchi.mp/93dfa5c400c6/formular-inscriere-concurs
mailto:monica@traccia.ro
https://traccia.ro/contact/


 
 

IX. Condiții de participare 

 

Pentru a fi înscrise in concurs, proiectele trebuie să îndeplinească urmatoarele cerințe: 

• Să completeze formularului de înscriere în concurs; 

• Să respecte tema concursului; 

• Să conțină toate piesele obligatorii; 

• Să respecte termenul de predare; 

• Să propună soluții personale, originale.  

 

 

X.  Comunicarea rezultatelor 

 

Rezultatele concursului vor fi afișate atât pe site-ul Traccia, cât și pe rețelele de socializare.  

 

Câștigătorii concursului vor fi contactati telefonic / prin e-mail.  

 

 

XI. Documentația pusă la dispoziția concurenților 

Pe pagina https://traccia.ro/concurs-kagi/ , sunt puse la dispoziția concurenților atât materiale 

cu informații despre sistemele de iluminat și tavanele kreon, cât și cataloage cu piese de 

mobilier.  

 

 

https://traccia.ro/
https://traccia.ro/concurs-kagi/

