
  

Magyarországon rengeteg kreatív, tehetséges alkotó él és tanul, 

akiknek nincs lehetősége arra, hogy alkotásaikat megmutassák a 

közönségnek vagy megmérettessenek szakmai keretek között. Sok 

alkotás már ötlet korában elhal, hiszen a megvalósítás technikai vagy 

anyagi okokból ellehetetlenül. 

3Design Art Contest 2013 pályázat és design verseny célja, hogy 

lehetőséget adjon korosztályi megkötés nélkül minden tehetség 

számára egy ötletének bemutatására és megvalósítására. 

3Design Art Contest 2013 

A pályázat  fel tételei  

A pályázatra bárki jelentkezhet 

Magyarország határain belülről és 

kívülről egyaránt. Képzettségi, illetve 

korosztályi megkötés, valamint 

nevezési díj nincs. A pályázónak 

nem szükséges felsőoktatási 

intézmény tagjának lennie, de 

amennyiben ott tanul, kérjük, 

tüntesse fel jelentkezésében! 

A pályázatra a pályamű és a kitöltött 

pályázati adatlap (kérjük aláírva 

szkennelt pdf vagy kép 

formátumban elküldeni) együttes 

beküldésével lehet jelentkezni. 

Minden pályázó maximum 3 

kidolgozott tervvel indulhat. 

Beküldési cím: 

info@scaprimo.com 

 

A pályázat időtartama 

A pályázatokat 2013. október 28. és 

november 29. között várjuk. 

A közönségszavazásra 2013. 

december 2. és december 16. között 

kerül sor.  

Eredményhirdetés: 2013. december 

18. 

 

Kapcsolat és információk 

Márton Judit – projekt menedzser 

info@scaprimo.com 

www.scaprimo.com 

http://www.facebook.com/scaprimo 

 

 

Szenvedélyed az alkotás? 

Véredben van a formákkal 

való játék? Úgy érzed 

egyediek a meglátásaid és 

olyat tudsz, amit senki 

más? Pályázz és nyerd 

meg álmod 3D kivitelben! 

A pályázat ismertetése 

 

A pályaműveket .obj vagy .stl formátumban várjuk. 

Maximális méret (x, y, z): 190 mm x 140 mm x 130 mm (z=magasság) 

Legkisebb keresztmetszet: 1mm 

A kivitelezés alapanyaga: ABS (fekete, bézs) vagy PLA (áttetsző) 

Statikailag kivitelezhető konstrukció! 

Technikai specifikáció 

mailto:info@scaprimo.com
mailto:info@scaprimo.com
http://www.scaprimo.com/
http://www.facebook.com/scaprimo
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A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a legjobbnak ítélt 

alkotást a pályázat szervezője 3D nyomtatási technológiával előállítja, 

illetve 10 óra szabadon választott konzultációs lehetőséget biztosít 3D-

s technológiával foglalkozó szakértőivel.  

A verseny során egy közönségdíj is odaítélésre kerül, amit a pályázat 

szervezőjének Facebook oldalán történő szavazás győztese kap: egy 

darab szabadon választható termék nyomtatása 3D nyomtatóval.  

A 10 legjobb ötlettervet a szervező egy szakmai kiállítás keretein belül 

bemutatja a nagyközönségnek. 

A szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt pályázók művei 

bekerülnek a Scaprimo kínálatába, ahonnan egy hamarosan induló 

webshopon keresztül bárki megvásárolhatja a termékek/műalkotások 

3D nyomtatott verzióját. A tervezők minden eladott termék után 8% 

jutalékot kapnak. 

 

A pályázat elbírálása és díjazása 

A pályázat szervezője a Scaprimo, Magyarország egyik 

legdinamikusabban fejlődő 3D megoldásokkal foglalkozó cége.  

Munkatársai évek óta foglalkoznak a 3D technológia (szkennelés, 

modellezés, nyomtatás) kutatásával. A Scaprimo saját fejlesztésű 3D 

megoldás rendszerével valóban új dimenziót nyit az egyedi kiegészítő, 

ékszer, lakberendezési és dísztárgy valamint a kisplasztika tervezés és 

kivitelezés területén.  

Ami eddig túl drága vagy egyszerűen megvalósíthatatlan volt, mára a 

3D technológia segítségével elérhető: 

 olcsó, sablon és öntőforma nélküli prototípusgyártás 

 téphetetlen láncok 

 egyedülállóan lekerekített formák 

 finomabb részletek 

 egyedi alkotások high-tech technológiával mégis olcsón 

 

A pályázat szervezője 

A pályázati adatlap 

innen tölthető le: 

http://www.scaprimo.com/

3Design_Art_Contest.pdf 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Név  

Születési hely és idő  

Oktatási intézmény/munkahely  

E-mail cím  

Telefonszám  

Az alkotás címe  

Az alkotás típusa  

(pl.: ékszer, dísztárgy, szobor, 

alkatrész stb.) 

 

Az alkotás rövid leírása  

(2-3 mondat) 

 

 

 

 

Alulírott  …..................................................  jelen dokumentum benyújtásával kívánok jelentkezni 

a 3Design Art Contest 2013 című pályázatra és design versenyre.  

 

A dokumentum aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában elismerem, hogy az általam 

benyújtott pályamű saját tervezésű, semmilyen harmadik személynek ezzel kapcsolatos 

követelése nem lehet. 

 

A pályázat benyújtásával hozzájárulok, hogy a pályázat szervezője adataimat nyilvántartsa és 

kezelje, azokat kapcsolattartás céljára felhasználja. 

 

Hozzájárulok továbbá, hogy az általam beküldött pályaműveket, azok pozitív elbírálása esetén, a 

pályázat szervezője kínálatába felvegye, illetve helyezés esetén nagynyilvánosság előtt, adataim 

feltűntetésével kiállítsa.  

 

 

2013. ….. …..  


