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PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA RAZSTAVI ČLANOV DRUŠTVA ARHITEKTOV LJUBLJANE
ARHITEKTURA INVENTURA 2012_2014

______________________________________________________
ime in priimek
______________________________________________________
telefon
______________________________________________________
e_mail

Spodaj podpisani želim sodelovati na pregledni razstavi Društva arhitektov Ljubljana, ki bo potekala
februarja in marca 2015 v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Za sodelovanje na razstavi
bom na TR DALa do 10.10.2014 nakazal pristojbino za razstavo v znesku 60 EUR.

Na razstavi bom (obkrožite ali podčrtajte!)


predstavil svoje delo na panoju

Navedite št. panojev, upoštevajoč, da pripada max. en (1) pano na člana DAL, ki bo sodeloval na razstavi, oziroma max.
trije (3) panoji na biro, če so v njem vsaj trije člani DALa.



razstavil maketo

Navedite število in mere maket.



predstavil svoje delo na monitorju



razstavil svoj unikatno oblikovan izdelek

Navedite število in mere izdelkov: pohištvo, industrijske oblikovane predmete itd.

____________________________________________________
podpis

Navodilo
Prijavnico pošljite do 1.10.2014 po mailu na info@drustvo-dal.si ali po faksu 01 25 27 931 ali pošti na
DAL, Karlovška 3, 1000 Ljubljana. Pisarna je odprta vsak delavnik med 10. in 12 uro.

uradne ure vsak delavnik med 10. in 12. uro_working hours MON to FRI from 10 to 12 am
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PRIPRAVA GRADIVA ZA KATALOG
Vsak arhitekt lahko predstavi dva (2) projekta. Za vsak projekt posebej pripravite:
_ slike: max. 5 kom v formatu jpg ali tiff, resolucija 300 dpi/pri širini slike 20 cm, v CMYK. Ne pošiljajte
več kot 5 fotografij, ker oblikovalec ne bo izbiral fotografij.
_ načrte in/ali črtne risbe: max. 3 kom, v formatu pdf ali eps.
Načrti morajo biti pripravljeni za objavo (očiščeni nepotrebnih podatkov, kot so dimenzije, sestave,
oznake shem …). Načrti naj vsebujejo tudi razmernik (0, 5, 10 m ...). Pri velikosti številk in črk v načrtih in
na razmerniku upoštevajte, da bodo načrti enodružinskih hiš in manjših objektov v katalogu tiskani v
približnem merilu 1:250, večji objekti in urbanizem pa v 1:500
_ osnovne podatke o projektu: v formatu doc ali rtf. Sledijo naj si:
 ime projekta in lokacija
 naročnik
 leto projekta
 leto izvedbe
 avtorji
 sodelavci (samo arhitekti)
 projektivno podjetje
 ime fotografa
 strokovne nagrade projekta
Vsak projekt naj bo organiziran v svoji »mapi/folderju«. Ime mape mora biti sestavljeno:
ime arhitekta_ime projekta.
Posamezne datoteke naj bodo imenovane po projektu in mapi, npr. ime projekta_tloris.eps,
ime projekta_01.jpg, ime projekta_02.jpg, ime projekta_podatki.doc ...
Predstavitev posameznega projekta:
Skupaj z materiali pošljite kontrolni pdf print z imenom: ime arhitekta_ime projekta.pdf (pomanjšane
fotografije in načrti na A4 listih), ki bo v veliko pomoč uredniku in oblikovalcu.
Priprava gradiva za RAZSTAVO
Materiale (plakate) boste pripravili in dostavili avtorji sami. Navodila za pripravo, rok oddaje in lokacija
dostave bodo sporočeni naknadno.
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