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Polscy studenci wystartują w konkursie International VELUX Award 2018
Już po raz ósmy firma VELUX zaprasza studentów architektury do udziału w
międzynarodowym konkursie International VELUX Award, w skrócie zwanym IVA 2018.
To doskonała okazja dla polskich studentów do pochwalenia się swoją kreatywnością
przed

światowej

sławy

jury

oraz

zaistnienia

w

gronie

młodych

architektów

reprezentujących uczelnie z całego świata. Motywem przewodnim konkursu jest rola
światła dziennego w architekturze.
Celem konkursu jest inspirowanie studentów architektury do brania pod uwagę światła dziennego,
jako istotnego źródła światła, życia i energii w budynkach oraz jako ważnej dyscypliny w architekturze.
Konkurs International VELUX Award odbywa się co dwa lata i jest organizowany w ścisłej współpracy z
Międzynarodowym Związkiem Architektów - International Union of Architects, UIA. Od pierwszej
edycji, w 2004 roku, wzięło w nim udział 4500 zespołów studenckich z 350 uczelni i 80 krajów.
Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów architektury.
Nagrody otrzymają zarówno autorzy prac, jak i ich opiekunowie naukowi. Łączna pula nagród wynosi
30 000 euro. Nagroda główna w każdej kategorii to 5 000 euro (4000 euro dla studenta i 1 000 euro
dla opiekuna), natomiast nagrody za najlepsze prace w regionach w ramach każdej kategorii to 1 250
euro (1 000 euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna).
Prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach. Pierwsza to „Światło naturalne w
budynkach” – obejmująca projekty, które we wzorcowy sposób przedstawiają zasady prawidłowego
doświetlenia budynku, uwzględniając m.in. specyfikę konstrukcji, kontekst miejsca, materiały oraz
warunki zewnętrzne. Druga kategoria to „Badania nad światłem naturalnym” — w tym wypadku
projekty powinny badać takie czynniki jak właściwości fizyczne światła, nowe materiały lub wpływ
światła dziennego na zdrowie i samopoczucie. Jury może również nagrodzić autorów najlepszych
projektów z zastosowaniem produktów VELUX, chociaż studenci nie mają obowiązku wykorzystywać
ich w swoich pracach.
Polscy studenci już dwa razy odnieśli sukces w konkursie IVA. W poprzedniej edycji (IVA 2016) zespół
studentów z Politechniki Poznańskiej - Łukasz Gąska, Marta Sowińska oraz Kamil Głowacki, zdobyli
nagrodę regionalną w pierwszym etapie konkursu. Ich projekt „Light Scattering Window” (Okno
rozpraszające światło) okazał się najlepszy w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód w kategorii
„Światło naturalne w budynkach”. Natomiast w piątej edycji studenci z Politechniki Krakowskiej – Anna
Zagorec oraz Maciej Kozłowski – otrzymali trzecią nagrodę za projekt „Światło – medium przełamujące
strukturalizm wertykalny”.

„Dotychczasowe nagrody w konkursie International VELUX Award to duży sukces polskich studentów,
którzy zyskali uznanie jury złożonego z wybitnych architektów. Jestem z nich dumna i wierzę, że
nagrody te są doskonałym impulsem do dalszego rozwoju i sukcesów na polu architektury
inspirowanej światłem dziennym. Jednocześnie zachęcam wszystkich studentów do spróbowania
swoich sił w kolejnej, ósmej już edycji” – powiedziała Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX
Polska.
„Konkurs International VELUX Award jest powszechnie znanym wydarzeniem wśród studentów
architektury w Polsce. Praca nad naszym projektem odbywała się w ramach zajęć na uczelni.
Przedmiot "Innowatyka" pod kierunkiem Magdaleny Gyurkovich nastawiony był na poszukiwanie
nowych rozwiązań w różnych dziedzinach życia związanych z architekturą i wzornictwem. Konkurs IVA
doskonale pasował do naszych zajęć i stąd decyzja o wzięciu w nim udziału” – komentują studenci
z Politechniki Poznańskiej, laureaci IVA 2016.
Rejestracja do IVA 2018 już ruszyła i potrwa do 1 kwietnia 2018 roku. Można zgłaszać się
indywidualnie lub zespołowo. Każdy zgłaszający się do konkursu student lub zespół powinien mieć
swojego opiekuna naukowego. Warunkiem obligatoryjnym do złożenia pracy konkursowej jest
wcześniejsza rejestracja na stronie iva.velux.com.
Konkurs ma zasięg globalny i jest organizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie (czerwiec
2018) nagrodzone zostaną najlepsze prace w ramach pięciu regionów: Europy Zachodniej, Europy
Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. W drugim etapie zostaną
przyznane nagrody główne (październik 2018).
Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:
- 1 kwietnia 2018: zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
- 15 czerwca 2018: termin przesyłania projektów, projekt mogą złożyć tylko osoby zarejestrowane
- październik 2018: ogłoszenie zwycięzców
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: iva.velux.com
Zainteresowanych studentów zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku „Polacy w
International VELUX Award 2018”, gdzie będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, uzyskają
inspirację, łatwo zachęcą swoich znajomych do uczestnictwa, a także będą na bieżąco z wszystkimi
najnowszymi informacjami o konkursie. Skrócony link do wydarzenia: bit.ly/IVA2018
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Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje,
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny,
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S,
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie
www.velux.com.
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (20122016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat.
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 mln zł na wsparcie organizacji
społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą
działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki.
Więcej informacji na www.velux.pl.

