KONKURSAS IT SPECIALISTO DARBO VIETAI
KONKURSO TAISYKLĖS

BALDAS - TRANSFORMERIS
1. Konkurso užduotis – sukurti išskirtinio dizaino, inovatyvų, ergonomišką baldą – transformerį, kuris
puikiai tiktų IT specialisto darbo vietai. Mąstome kurybiškai! Tačiau raginame nepamiršti, kad
dažniausiai IT darbo vietos turi ribotas erdves, nepaisant didelio poreikio talpiai ir struktūruotai
susidėti visus reikalingus darbo įrankius, kartais net kelis monitorius. Dažnai šios srities specialistai
turi per daug didelį srautą užduočių, kas reikalauja jiems labai inovatyvios darbo vietos siekiant
jame nepasimesti.
2. Reikalavimai:
• Baldas transformeris kuriamas IT specialisto darbo vietai;
• Baldas transformeris turi turėti vietą kompiuterui/galbūt net keliems ekranams ( jie gali
būti ir įmontuoti);
• Baldas transformerio vieta turi užimti ne daugiau kaip 6 m² darbo patalpos ploto ir
ne daugiau kaip 20 m³ erdvės;
• Privaloma naudoti tik „Trukmės“ asortimente esamas medžiagas (jas visas galite rasti
puslapyje https://www.trukme.lt/ ir www.etrukme.lt );
• Darbo vieta turi atrodyti išskirtinai atsžvelgiant į IT specialisto darbo specifiką:
inovatyvi, įdomi, kompleksiška ir kartu patogi;
• Pageidautina, kad darbo vieta būtų kuo ergonomiškesnė (neįtakotų žmogaus
sveikatos sveikatos sutrikimų), t.y. reikėtų pasidomėti būtinais darbo vietai keliamais
reikalavimais;
• Dalyvauti konkurse galima ir individuoliai ir komandomis (žmonių skaičius komandose
neribotas);
• Konkurso dalyviai turi pateikti baldo brėžinius su matmenimis (pdf/dvg formatais) ir
3D vizualizacijas (dvg formatu), kuriose aiškiai matytųsi baldo koncepcija įvairiais
kampais.
3. Vertinimo komisija:
Dalyvių pateiktus darbus vertins ir nugalėtojus išrinks sukurta speciali vertinimo komisija, kurią
sudarys 1 įmonės darbuotojas ir 2 atrinkti kompetetingi specialistai: interjero dizaineriai /
architektai.
4. Vertinimo kriterijai (visi kriterijai vienodai svarbūs):
• Orginalumas;
• Inovatyvumas;
• Funkcionalumas;
• Ergonomiškumas;
• Dizainas;
• Patogumas.
5. Piniginis prizas:
Trijų geriausių projektų autorius apdovanoti pagrindiniais prizais:

I vieta – vienkartinė stipendija;
II ir III vietos nugalėtojus skelbsime atsižvelgiant į komisijos vertinimus.
6. Organizatorius įsipareigoja:
• Atsakyti į visus kilusius klausimus konkurso metu;
• Jei organizatorių tenkins rezultatas jis ketina kontaktuoti su laimėjusiu (-iais) dalyviu (iais) dėl tolimesnių bendradarbiavimo planų;
• Surengti mokymus apie „Trukmės“ asortimente esamas medžiagas.
7.

Komunikacijos priemonės:
• Svetainė;
• Soc. medija.

8. Konkurso rezultatų paskelbimas:
• Studentų registracija iki 2019.01.31
• Maketų (prototipų) pateikimas iki 2019.03.15
• Nugalėtojų atranka ir paskelbimas iki 2019.03.26
• Nugalėtojų apdovanojimas iki 2019.03.29
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