Informacja prasowa
Warszawa, 30 marca 2020 r.

Przesunięcie terminu rejestracji do konkursu International VELUX Award
2020
Studenci architektury, którzy chcieliby wziąć udział w międzynarodowym konkursie
International VELUX Award 2020, a nie zdążyli się zarejestrować, mają jeszcze na to czas.
Termin rejestracji został bowiem przesunięty do 15 kwietnia. To IX edycja największego
globalnego konkursu architektonicznego, który od początku cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród polskich studentów.
„Cieszy mnie fakt, że konkurs International VELUX Award spotyka się z dużym zainteresowaniem
wśród polskich studentów. Dostrzegają oni szansę na wyrażenie siebie, swoich pomysłów
inspirowanych światłem dziennym, a także zaistnienia w międzynarodowym gronie młodych
architektów. To ważny krok na ścieżce przyszłej kariery zawodowej” - mówi Monika Kupska-Kupis,
architekt z VELUX Polska.
Po dokonaniu rejestracji studenci będą mieli czas do 15 czerwca na przesłanie swoich projektów.
A prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach - „Światło naturalne w budynkach”
oraz „Badania nad światłem naturalnym”. W lipcu 2020 jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdego
z pięciu regionów określonych przez Międzynarodową Unię Architektów: 1) Europy Zachodniej, 2)
Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, 3) Ameryk, 4) Azji i Oceanii oraz 5) Afryki. Dziesięciu
zwycięzców regionalnych zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego Festiwalu
Architektury. Wtedy jury złożone ze światowej sławy architektów wybierze jednego zwycięzcę
globalnego w każdej z kategorii konkursowych. W bieżącej edycji jury reprezentują: Odile Decq
(Francja), Sebastián Adamo (Argentyna), Nóra Demeter (Stany Zjednoczone Ameryki), Juri Troy
(Austria) oraz wiceprezes ds. globalnego zarządzania produktem w VELUX, Martin Pors Jepsen
(Dania).
Warto pamiętać o tym, że studenci mogą startować do rywalizacji indywidualnie lub w grupie, w której
znajdują się osoby reprezentujące również inne kierunki. Kluczowe jest jednak posiadanie opiekuna
naukowego.
Udział w międzynarodowym konkursie to dla studentów zarówno prestiż, jak i nagrody pieniężne.
Nagroda główna w każdej z dwóch kategorii („Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad
światłem naturalnym”) 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).
Konkurs jest organizowany w ścisłej współpracy z Międzynarodowa Unią Architektów (International
Union of Architects, UIA). Urósł do rangi największego tego rodzaju globalnego wydarzenia dla

studentów architektury. Od pierwszej edycji w 2004 roku, wzięło w nim udział około 12000 studentów
z 59 krajów, którzy zgłosili ponad 5000 projektów.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: iva.velux.com
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Informacje o Grupie VELUX
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system
doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i
zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 10 200
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. 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 1,98 mld zł. Zatrudniają ponad 4000
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 trzech lat (20162018) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa
VELUX jest obecna w Polsce od ponad 29 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w
tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 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

