Πρότυπο καθοδήγησης και έµπνευσης
Αυτό είναι το δηµιουργικό του SOTEUR. Εκφραστείτε δηµιουργικά,
πειραµατιστείτε και συνεχίστε µε το δικό σας στυλ το έργο του!
Το έργο σας θέλουµε να εκφράζει το όραµά σας για τη
διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη δηµιουργικότητα που
αντανακλά τις παρακάτω αξίες της ABSOLUT:
Είµαστε όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι. Πιστεύουµε στην ελευθερία της
έκφρασης. Στη δύναµη της συνεργασίας. Ας ζωγραφίσουµε µαζί έναν
τοίχο που δεν µας χωρίζει. Μας ενώνει. Έναν τοίχο για τη
διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη δηµιουργικότητα. Γιατί έχουµε
πίστη στη διαφορετικότητα που κινεί τον κόσµο µας. Γιατί είναι στο
πνεύµα µας.

Κριτήρια Επιλογής

•
•
•

Για την αξιολόγηση των έργων και την ανάδειξη του νικητή, η τριµελής
κριτική επιτροπή θα βαθµολογήσει ως εξής:
Δηµιουργικότητα: 25%
Πρωτοτυπία: 25%, και
Έκφραση των αξιών της ABSOLUT για διαφορετικότητα, συνεργασία και
δηµιουργικότητα (βλ. παραπάνω): 50%
Η επιλογή των νικητών θα βασίζεται µόνο στην ικανότητα να πληρούν
τα παραπάνω Κριτήρια Επιλογής. Η συµµετοχή που λαµβάνει το
υψηλότερο σκορ µε βάση τα Κριτήρια Επιλογής Νικητών θα επιλεγεί ως
ο νικητής του βραβείου. Σε περίπτωση ισοπαλίας µεταξύ µιας ή
περισσότερων συµµετοχών, ο συµµετέχων που υπέβαλε τη συµµετοχή
που λαµβάνει το υψηλότερο σκορ στη Δηµιουργικότητα στα Κριτήρια
Επιλογής Νικητών θα επιλεγεί ως ο Νικητής. Εάν εξακολουθεί να
υπάρχει ισοπαλία, ο συµµετέχων που υπέβαλε την συµµετοχή που
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λαµβάνει την υψηλότερη βαθµολογία στην Έκφραση ενός ή
περισσοτέρων από τα καθορισµένα κριτήρια θα επιλεγεί ως ο Νικητής.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, η συµµετοχή που λαµβάνει το
υψηλότερο σκορ στην Πρωτοτυπία στα Κριτήρια Επιλογής Νικητών θα
επιλεγεί ως ο Νικητής.

Guidelines
•

•

•

•

•

•

Βεβαιωθείτε ότι το έργο σας δεν καλύπτει το έργο του SOTEUR, το
περίγραµµα της φιάλης, το λογότυπο της ABSOLUT και το tagline
“It’s in our spirit”.
H διάσταση του τοίχου είναι 6m x 12m (πλάτος x ύψος). Η
αναλογία είναι 1:2 και το εικαστικό του SOTEUR βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά. Χρησιµοποιήστε για το εικαστικό σας τον
χώρο που αποµένει, ακολουθώντας τους υπόλοιπους κανόνες.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα προστεθεί από τον SOTEUR
µια µικρή σκιά περιµετρικά (εσωτερικά) της φιάλης ώστε να δοθεί
η εντύπωση του βάθους/3D effect στην φιάλη.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα προστεθεί η φράση
“Together we Create” και θα καλύψει τµήµα του ολοκληρωµένου
έργου τέχνης µετά την υποβολή σας, µε κίτρινο χρώµα. Θα
τοποθετηθεί λίγο πιο κάτω από το λογότυπο και το tag line.
Αν σχεδιάζετε να έχετε φωτογραφίες πραγµατικών ανθρώπων
στο έργο σας, βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από την ηλικία των 25
ετών και ότι έχουν υπογράψει το έντυπο παραχώρησης
δικαιωµάτων, το οποίο θα τους ζητήσετε και µπορείτε να βρείτε
εδώ:
https://www.absolut.com/globalassets/documents/absolut__third_party_release_greece.pdf
Διαβάστε τους Όρους Συµµετοχής για να µάθετε τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληροίτε για να συµµετέχετε στο
διαγωνισµό, καθώς και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί το
έργο σας για να είναι επιλέξιµο.
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Τέλος, το αρχείο που θα κατατεθεί χρειάζεται να είναι µορφής
.jpeg ή .png, µεγέθους έως 25MΒ.

Σηµαντικές ηµεροµηνίες
•
•
•
•

•

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής έργων: 28/2/2021
Φιλτράρισµα έργων για την τήρηση των προαναφερθέντων
guidelines: 1-7/3/2021 (1 εβδοµάδα)
Αξιολόγηση έργων από την κριτική επιτροπή: 8-21/3/2021
(2 εβδοµάδες)
Διερεύνηση τήρησης όλων των προϋποθέσεων από πλευράς
νικητή (π.χ. ηµεροµηνία γέννησης, κάτοικος Ελλάδος κ.ο.κ.):
22-28/3/2021 (1 εβδοµάδα)
Ανακοίνωση νικητή: 31/3/2021

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µέσω email
στο info@absolutmural.gr
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