
 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  

NOAPTEA STUDIOURILOR DE ARHITECTURĂ 2017 

Capitolul I. Generalități 
 

Art.1.  Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 este un eveniment marca The Institute 

care ȋși propune să promoveze industriile creative. Evenimentul implică studiourile de arhitectură din 

București ȋntr-o serie de evenimente interactive ce au loc simultan ȋn sediile lor sau ȋn spații conexe.  

Art.2.  Principalul obiectiv al evenimentului este să permită publicului larg să treacă pragul 

studiourilor de arhitectură preferate, ȋntr-un cadru informal și relaxat și să îi invite pe studenți, colegi 

arhitecți și designeri să viziteze sedii, să cunoască echipele și proiectele studiourilor participante. 

Art.3. Ediția a patra Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 va avea loc pe 25 mai 

2017, ȋncepând cu ora 20 și se va desfășura ȋn sediile studiourilor participante sau ȋn spații conexe. 

Capitolul II.  Eligibilitate 

 

Art.5. Ȋn cadrul evenimentului Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 pot participa 

studiouri de arhitectură de mici și mari dimensiuni, cu sediul ȋn București. Nu pot participa birouri 

individuale de arhitectură. 

Art.6. Pentru a ȋnscrie un eveniment ȋn cadrul Nopții Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017, 

reprezentanții trebuie să ȋși anunțe intenția printr-un email trimis organizatorilor la următoarea adresă: 
teodora.calin@institute.ro. Ediția din 2017 se adresează doar studiourilor de arhitectură din București. 

Ȋn mailul de ȋnscriere trebuie trimise următoarele informații: 

- numele sub care să fie comunicat studioul ȋn cadrul circuitului (exact așa cum trebuie scris: 

majuscule, minuscule, orice fel de alte mențiuni) 

- adresa completă a studioului de arhitectură (și pin de google maps) 

- 2-3 poze relevante cu sediul 

- site/pagină de facebook/instagram etc.  

- logoul studioului, ȋn format vectorial (.ai sau .eps) 

- o scurtă descriere a studioului (maxim 200 de cuvinte) ȋn limba română, cu diacritice 

- o scurtă descriere a studioului (maxim 200 de cuvinte) ȋn limba engleză 
 

Art.8. Studiourile de arhitectură interesate ȋși pot exprima intenția de participare ȋn cadrul 

evenimentului până pe data de 27 martie 2017, ora 18:00.  

Art. 9. Prezența ȋn circuitul Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 nu implică nicio 

taxă de participare. 



 

 

Capitolul III. Drepturi și obligații 

Art. 10. Pentru ca un eveniment să fie admis ȋn cadrul Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ 

RDW 2017, reprezentanții studioului sunt obligați: 

 Să organizeze un eveniment pentru cei care ȋi vor vizita sediul, pe 25 mai 2017, ȋn intervalul 

orar 20:00-24:00 (ora de final poate fi prelungită, ȋn funcție de programul fiecărui eveniment) 

 Să ȋși asume ȋntreaga responsabilitate pentru organizarea și buna desfășurare a evenimentului pe 

tot parcursul serii. 

 

 Să includă logoul Romanian Design Week pe toate materialele produse ȋn vederea promovării 
evenimentului. Organizatorii vor pune la dispoziția studiourilor participante logoul Romanian 

Design Week ȋn format editabil.  

 

  Să menționeze faptul că evenimentul face parte din seria Noaptea Studiourilor de Arhitectură 
@ RDW 2017 ȋn toate mediile de comunicare ȋn care este promovat evenimentul (print, online 

etc.). 

 

 Să  trimită organizatorilor până la data de 3 aprilie 2017, ora 18 următoarele:  

 

- o machetă pentru eveniment ce trebuie să includă logo-ul Romanian Design Week. Macheta 

trebuie predată atât ȋn format .jpg la rezoluție bună pentru online (.jpg / .png, RGB, 150 dpi ), 

dar și ȋn format .tiff pentru tipar (.tiff, CMYK, 300 dpi, A3). 

- scurtă descriere (maxim 200 de cuvinte) despre eveniment ȋn limba română, cu diacritice 

- scurtă descriere (maxim 200 de cuvinte) despre eveniment ȋn limba engleză  
 

 Să pună la dispoziția organizatorilor un spațiu de 3 metri pătrați ȋn seara evenimentului, pentru 

branding Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 și activări ale sponsorilor, ȋn 

măsura ȋn care promovarea acestor sponsori ȋn sediile participante nu intră ȋn conflict cu clienții 
din portofoliul studioului de arhitectură. 

 

 

 

Art. 11. The Institute se obligă: 
 

 Să promoveze toate evenimentele studiourilor participante, folosind materialele trimise de către 

reprezentanți, ȋn concordanță cu cele specificate ȋn paragrafele de mai sus. 

 

 Să se folosească de toate metodele ce ȋi stau la ȋndemână pentru a strânge un public cât mai mare 

la evenimentele organizate (presa din București, baze de date interne, PR și social media – ȋn 

special prin publicarea pe websiteul www.institute.ro  și comunicarea pe pagina de facebook 

The Institute & Romanian Design Week). 

 



 

 Să producă o hartă a evenimentelor care să includă toate evenimentele studiourilor participante, 

parte din programul mare Romanian Design Week 2017.  

 

 

Capitolul IV. Penalități 

 

Art.12. The Institute, organizator Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017, poate 

elimina un studio de pe harta evenimentului și din materialele de comunicare, dacă acesta nu trimite ȋn 

deadline toate informațiile și documentele necesare promovării circuitului și evenimentului ȋnscris.  

Art.13. Studiourile participante trebuie să anunțe ȋn timp util orice fel de ȋntârziere. 

Art.14. Studiourile participante nu se pot retrage de pe harta evenimentului după data de 3 aprilie 

2017.  

Art.15. Retragerea din circuitul Noaptea Studiourilor de Arhitectură @ RDW 2017 după data de 

3 aprilie 2017 obligă studiourile la achitarea unei taxe de penalizare de 50 euro (plus TVA), pentru a 

suplini costurile de logistică, organizare, creație & producție necesare comunicării evenimentului. Ȋn 

acest sens, studiourile vor semna un acord de participare imediat după ȋnscrierea ȋn circuit.  

 

Capitolul V. Drepturi de autor 

 

Art.16. Materialele realizate ȋn vederea evenimentului rămân ȋn proprietatea The Institute. 

Art.17. The Institute ȋși rezervă dreptul de a folosi toate materialele produse de studiourile de 

arhitectura ȋn vederea promovării evenimentelor din cadrul Nopții Studiourilor de Arhitectură @ 

RDW 2017, cât și a materialelor rezultate ȋn urma desfășurării evenimentelor (fotografii, clipuri audio 

și video). 

Art.18. The Institute nu ȋși asumă nicio răspundere ȋn cazul ȋn care materialele de promovare ale 

studiourilor folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care ȋncalcă drepturile de 

autor. Ȋntreaga răspundere aparține studioului participant. 


