em colaboração com:

INTRODUÇÃO

Archstorming está colaborando neste novo concurso com His Hands
On Africa (“HHOA”), uma organização sem fins lucrativos nascida em
2016 que deseja solucionar a falta de serviços odontológicos nos
países do terceiro mundo. O local escolhido é Ruanda, um pequeno
país no coração da África.
Após o genocídio de Ruanda em 1994 contra os tutsis, a expectativa
de vida desde o nascimento foi de apenas 28 anos, segundo
dados do Banco Mundial. Hoje, esse número mais que dobrou. No
entanto, apesar desse aumento, 18% dos casos de morbidade em
Ruanda estão diretamente relacionados a doenças bucais tratáveis
que são facilmente evitáveis e curáveis com acesso a cuidados e
educação odontológica básica, de acordo com os relatórios de 2016
do Hospital Distrital de Ruanda. Atualmente, Ruanda possui 48
dentistas em um país com uma população de quase 12 milhões de
pessoas, o que se traduz em aproximadamente um dentista para
cada 250.000 pacientes. Em comparação, os Estados Unidos têm
aproximadamente 1 dentista para cada 1.600 pacientes. Apesar dos
grandes esforços para reconstruir o país, a necessidade de mais
profissionais de atendimento odontológico é maior do que nunca.
Não podemos ignorar essa necessidade extrema e avassaladora.
His Hands On Africa foi criado para melhorar o sistema de saúde
bucal em Ruanda, mas algumas questões permanecem: como um
país em desenvolvimento pode melhorar sua assistência bucal
quando seus habitantes vivem com apenas alguns dólares por dia?
Como maximizar a ajuda externa e ao mesmo tempo capacitar a
nação a alcançar uma solução sustentável a longo prazo? Como
alcançar pessoas que não têm os meios ou a capacidade de acessar
as instalações locais?

Neste concurso, ajudaremos a HHOA a
construir sua Clínica Dentária e o Instituto de
Treinamento HOPE em Kigali, Ruanda.

(1) 2016 Annual Health Statistics Booklet, Rwandan Ministry of Health
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A ONG: FUNDADORES

Dr. Thomas Lee

O Dr. Lee recebeu seu diploma de doutor em cirurgia dentária da
Universidade da Califórnia, na Faculdade de Odontologia de São
Francisco (EUA) em 1989. Com 30 anos de experiência no setor
privado, ele chega a Ruanda com o objetivo de treinar jovens
dentistas ruandeses para criar um sistema de atendimento
odontológico sustentável. Desde 2013, o Dr. Lee e sua esposa,
Lita, retornam a Ruanda todo verão para servir seu povo e amar
profundamente o país.
Lita Lee

A paixão de Lita é ajudar os ruandeses a se curarem emocional e
espiritualmente. Lita estuda há anos no campo do apoio emocional.
Seu sonho é restaurar a esperança através da cura emocional e
divina. Seu amor e compaixão são profundos pelas crianças,
famílias e pela comunidade em geral.
···
Em 2013, o Dr. Thomas Lee e sua esposa, Lita, estavam planejando
seu 25º aniversário e comemorando o 50º aniversário de Thomas.
No mesmo ano, Jean Claude Rwagasore, da Best Family Ruwanda,
um ministério dedicado a tornar Jesus conhecido de crianças
ruandesas órfãs e vulneráveis, foi à sua igreja na Califórnia para
prestar seu testemunho. Jean compartilhou sua dor e sofrimento
inimagináveis durante o genocídio de Ruanda em 1994 contra os
tutsis e sua história de perdão, cura e esperança.
Uma viagem a Ruanda faria o destino de Thomas e Lita mudar
para sempre. Durante essa viagem, eles se sentiram chamados
a comprometer o resto de suas vidas para curar as pessoas em
Ruanda com ajuda odontológica. Desde então, os Lees retornam a
Ruanda para missões odontológicas todos os anos, com o objetivo
de lançar as bases para seu futuro centro odontológico.
Em 2016, Thomas e Lita estabeleceram oficialmente His Hands On
Africa, uma organização sem fins lucrativos.

3

CRONOGRAMA

2013

Dr. Thomas e Lita
Lee viajam para sua
primeira missão
odontológica em
Ruanda

2014

2014 - 2019:
Viagem anual
ao Ruanda

2016

Fundação da His
Hands On Africa

2019

Compra de terreno
para o HOPE Dental
Center.

2020

O Lee passará 10 anos
em Ruanda cumprindo a
missão de His Hands On
Africa através da criação do
HOPE Dental Center, Clínicas
Comunitárias e treinamento
de futuros dentistas.

2021

2022
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Tom e Lita
se mudarão
para Ruanda

Concurso de
arquitetura
Archstorming

A primeira clínica
comunitária de compaixão
será estabelecida em
Nyamata, Bugesera

Começa a
construção do
HOPE Dental
Center

A construção
do Centro
HOPE será
concluída

O instituto de
treinamento
será
estabelecido
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O LUGAR
Archstorming pede propostas para projetar uma clínica
odontológica e um instituto de treinamento em Kigali, capital de
Ruanda.
O complexo será construído na cidade de Kigali, perto do centro
geográfico do país, com uma população de mais de 1,1 milhão de
pessoas.
O lote está localizado na parte noroeste da cidade, no distrito de
Gasabo, setor Kacyiru, célula Kamutwa, vila de Umutekano, com o
número de identificação da parcela 1826.
Mais informações e critérios técnicos de construção podem ser
encontrados neste site: http://www.masterplan2013.kigalicity.gov.
rw/ (o Internet Explorer é recomendado).
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O LUGAR
O terreno tem dimensões de nove mil novecentos e noventa e oito
metros quadrados (9.998 m2), aproximadamente de acordo com o
plano diretor da cidade de Kigali.
Este é um terreno mais ou menos retangular, com limites abertos
e uma inclinação acentuada. Os lados longos medem 146,01m e
186,68m, e os curtos 81,79m e 56m.
A plotagem está vazia no momento. Somente o eucalipto misturado
com algumas culturas alimentares cresce. Cada árvore está
localizada corretamente no plano DWG que enviaremos após o
registro. Como existem muitas árvores e arbustos, o solo precisará
ser limpo. Você é livre para preservar quantas árvores considerar
apropriadas em seu design.
Existe uma estrada de asfalto existente no lado noroeste do
terreno (canto inferior direito na imagem acima). Mas você também
deve ter em mente que uma nova rua está planejada para ser
construída no futuro. Ela estará localizada no lado sudeste da
trama. A entrada principal do complexo estará na nova estrada,
no extremo leste do terreno. O espaço triangular formado após
a passagem da nova estrada não fará parte da área do concurso;
portanto, a área final do lote será de 8.000 m2. Veja a página 14
deste briefing para mais informações.
O estudo da topografia revela que há uma inclinação acentuada no
terreno. A diferença de altura é de 36 metros. É muito importante
manter isso em mente em seus projetos.
Um plano topográfico detalhado do site será enviado após o
registro.
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CLIMA

Ruanda, a “terra das mil colinas”, está localizada ao sul do equador.
O clima é agradavelmente quente durante todo o ano, com noites
frias, devido à altitude. De fato, a maior parte do país está localizada
em um platô, a cerca de 1.500 metros (5.000 pés) acima do nível
do mar. A altitude diminui abaixo de mil metros (3.300 pés) apenas
na parte mais ocidental, ao longo do rio Rusizi, que marca a fronteira
com a República Democrática do Congo. Portanto, esta é a única
área em que pode ficar mais quente e, às vezes, a temperatura pode
chegar a 35 ° C (95 ° F).
A precipitação varia de 1.000 a 1.400 milímetros (40 a 55 polegadas)
por ano, dependendo da área. Há uma estação seca de junho a
agosto (com julho como o mês mais seco) e uma estação chuvosa
de setembro a maio. De fato, haveria duas estações chuvosas,
causadas pelas passagens do sol no zênite, de março a maio e
de setembro a novembro. No entanto, a diminuição das chuvas
de dezembro a fevereiro é pequena e mais acentuada no norte,
onde fica abaixo de 100 mm por mês, portanto, não podemos falar
adequadamente sobre uma estação seca. Entre as duas estações
chuvosas, a mais intensa é de março a maio, e os meses mais
chuvosos são geralmente abril e maio, quando a precipitação atinge
150 mm (6 polegadas) por mês, ou até mais.
A capital, Kigali, está localizada no centro do país, a 1.500 metros
acima do nível do mar, e recebe 950 mm (37,5 polegadas) de chuva
por ano, com um máximo em abril e um mínimo de Junho a agosto,
quando quase nunca chove. De dezembro a fevereiro, as chuvas
ainda são bastante frequentes.
As temperaturas em Kigali são estáveis ao longo do ano e estão em
torno de 26/27 ° C (79/81 ° F) durante o dia e em torno de 15/16 ° C
(59/61 ° F) durante a noite.

Fotos do solo
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A VISÃO

CLÍNICA
ODONTOLÓGICA

INSTITUTO DE
FORMAÇÃO

Os benefícios financiarão
as clínicas comunitárias
e as clínicas móveis

Dentistas treinados
serão enviados para
ajudar em Clínicas
Comunitárias e Clínicas
Móveis

CLÍNICAS
COMUNITÁRIAS

CLÍNICAS
MÓVEIS

As operações do HOPE Dental Center consistem em três estratégias:
- CLÍNICA DENTAL: O HOPE Dental Center incluirá uma clínica
odontológica de classe mundial na cidade de Kigali. Será a base
da visão da HHOA de um sistema de atendimento odontológico
sustentável em Ruanda. A clínica será equipada com os mais recentes
equipamentos e tecnologias odontológicas e será gerenciada com
eficiência para proporcionar uma excelente experiência ao paciente.
Dará atendimento odontológico a clientes próximos, como os
empregados de embaixadas, empresas e ONGs em Kigali. Tendo
conduzido uma prática bem-sucedida na Califórnia desde 1991, o
Dr. Thomas Lee tem experiência e liderança sólida para tornar o
HOPE Dental Center uma clínica altamente lucrativa.
Os benefícios do HOPE Dental Center serão usados para financiar
os outros dois componentes da missão HHOA, que se concentram
no treinamento de dentistas locais de Ruanda (Educação) e na
operação de Clínicas Comunitárias e Clínicas Móveis em todo o país
(Ministério da Compaixão) .
Uma vez que o HOPE Dental Center esteja firmemente
estabelecido, as operações e o gerenciamento do centro serão
transferidos para médicos e funcionários de Ruanda.
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A VISÃO

- EDUCAÇÃO: Parte da missão da HHOA é educar os dentistas
por meio de treinamento e depois enviá-los para servir suas
comunidades com amor, compaixão e integridade.
Além da própria clínica odontológica, o HOPE Dental Center incluirá
um instituto de treinamento de ponta e um laboratório dentário
onde os dentistas locais receberão treinamento odontológico
avançado.
Em associação com a Faculdade de Odontologia da Universidade
de Ruanda, o Dr. Lee fornecerá educação gratuita para seguir o
treinamento avançado no instituto do centro.
Esses dentistas continuarão o trabalho de His Hands On Africa,
fornecendo atendimento odontológico no HOPE Dental Center,
clínicas comunitárias e clínicas móveis e treinando a próxima
geração de dentistas ruandeses.
- MINISTÉRIO DA COMPAIXÃO: Como parte do Ministério da
Compaixão, His Hands On Africa estabelecerá e operará dois tipos
de clínicas dentárias em locais estratégicos em todo o Ruanda
para alcançar pessoas que têm acesso limitado ou inexistente a
atendimento odontológico: Clínicas Comunitárias e Clínicas Móveis.
• As Clínicas Comunitárias farão parceria com os hospitais
distritais ruandeses existentes, para modernizar as clínicas
dentárias na rede. Os dentistas treinados em nosso instituto
de treinamento serão enviados a cada hospital distrital para
aumentar a gama de serviços e melhorar a qualidade dos
cuidados prestados.
• As Clínicas Móveis, baseadas em cada Clínica Comunitária,
usarão equipamentos odontológicos portáteis para alcançar áreas
extremamente remotas de Ruanda e prestarão atendimento a
quem não tiver acesso aos cuidados odontológicos mais básicos
ao longo de suas vidas. Eles serão equipados para criar clínicas
emergentes que incluem uma cadeira de paciente, um gerador
de energia e suprimentos suficientes para manter a higiene e os
cuidados sem dor.
A primeira clínica comunitária será estabelecida em 2020 no
Hospital Distrital de Nyamata, no distrito de Bugesera.
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O DESAFIO: PROGRAMA

Este concurso oferece a oportunidade de trabalhar no
desenvolvimento do HOPE Dental Center em Ruanda, que será
construído.
Para se adaptar melhor à inclinação do terreno, propomos a criação
de (3) edifícios diferentes, com o programa indicativo seguinte:
Edifício #1 - Térreo:
Tipo de espaço

Número

m2

Total

Sala de operações

8

12

96

Sala de operações com público

2

20

40

Sala de espera + recepção

1

55

55

Entrada privada VIP

1

40

40

Sala de espera privada VIP

1

40

40

Escritorio do diretor

1

30

30

Consultório

1

11

11

Escritório Doctor Jr

1

15

15

Laboratório odontológico

1

230

230

Escritórios

3

14

42

Banheiros públicos

1

30

30

Banheiro privativo para funcionários

1

20

20

Sala de reuniões (20 pessoas)

1

55

55

Sala de máquinas

1

23

23

Sala de informática

1

23

23

Armazém para materiais dentários

1

23

23

Lobby / escadas / elevador / corredores

1

140

140

Clínica odontológica

Total

913

Edifício #1 - Primeiro andar:
Tipo de espaço

Número

m2

Total

Sala de conferências (100 pessoas)

1

230

230

Aula com laboratório (20 pessoas)

1

55

55

Refeitório (100 pessoas)

1

140

140

Terraço ao ar livre

1

140

140

Cozinha

1

23

45

Banheiros

1

20

20

Sala de máquinas

1

14

14

Pequena capela (20 a 30 pessoas)

1

30

30

Lobby / escadas / elevador / corredores

1

70

70

Total

744

Lembre-se de que o tamanho de cada quarto é indicativo; você pode
fazer pequenas modificações para melhor adaptá-lo à sua proposta.
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O DESAFIO: PROGRAMA

Edifício #2 - Térreo:
Tipo de espaço

Número

m2

Total

Armazém com rampa para caminhões

1

835

835

Escritorio do diretor

1

25

25

Escritórios

5

10

50

Banheiros

1

20

20

Kitchenette

1

10

10

Armazém de limpeza

1

20

20

Empresa de suprimentos odontológicos

Total

960

Edifício #3 - Térreo:
Tipo de espaço

Número

m2

Total

Quarto normal

8

20

160

Quarto grande

2

30

60

Banheiros para quartos grandes

2

10

20

Área comum / sala de jantar

1

50

50

Cozinha

1

20

20

Lobby

1

20

20

Armazém de limpeza

1

15

15

Total

345

Zonas verdes:
•
•
•
•

O terraço do Edifício 1 deve estar associado à sala de
conferências, cafeteria e capela.
Os escritórios do Edifício 2 devem ter um pátio.
O edifício 3 deve ter um pátio associado aos quartos e à área
comum.
O projeto deve reservar uma área do jardim para atividades de
meditação.

Como mencionado acima, este programa é indicativo, esses
espaços devem aparecer no seu projeto, mas seu tamanho pode
variar dependendo do design.
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O DESAFIO: PROGRAMA

O programa proposto deve ter as seguintes características:
Edifício # 1 - Térreo:
Sala de operações: espaço pequeno para 1-3 pessoas: paciente,
médico e assistente de dentista. Não precisa de portas.
Sala de operações com público: um espaço maior para 5-8 pessoas,
com espaço para ver e aprender cirurgia ao vivo, com porta.
Sala de espera + recepção: ampla sala de espera com luz natural.
Entrada privada VIP e sala de espera VIP: entrada discreta
localizada perto da sala de operações com público, independente da
entrada normal da clínica.
Escritório do diretor: espaço suficiente para um sofá para
convidados, um banheiro e um chuveiro.
Consultório: pequena sala privada com mesa.
Escritório Doctor Jr: um escritório para dois.
Laboratório odontológico: espaço
equipamentos odontológicos.

para

10

pessoas

com

Escritórios: três escritórios para o pessoal da clínica que devem
estar conectados à área de recepção.
Sala de máquinas: para compressores de ar dentários e sistemas
de vácuo.
Armazém para materiais dentários: um depósito para suprimentos
dentários.
Edifício # 1 - Primeiro andar:
Sala de conferências: com equipamento audiovisual. Configuração
de sala flexível, partições móveis ...
Aula com laboratório: espaço de aprendizado ao vivo, equipamento
audiovisual, projetor e tela.
Refeitório: acessível à sala de conferências e à cozinha, com
capacidade para aproximadamente 100 pessoas.
Terraço ao ar livre: com mesas e algum tipo de toldo.
Cozinha: para assistir a equipe da clínica durante a semana e os
participantes dos seminários durante o final de semana (50 a 100
pessoas). Cozinha industrial completa com terraço para preparação
de churrasco.
Lembre-se de que os espaços que usam móveis muito específicos,
como escritórios, laboratórios dentários ou laboratórios, terão
seus interiores projetados por um especialista quando a proposta
vencedora for escolhida. Sua proposta não deve se concentrar
nesses espaços interiores. Basta fornecer informações básicas
sobre esses quartos.
O edifício principal terá uma parede de doadores, com espaço para
aproximadamente 1000 doadores. Sua localização pode ser o lobby
principal ou uma área externa coberta.
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O DESAFIO: PROGRAMA

Edifício # 2 - Térreo:
Empresa de suprimentos odontológicos: será um centro de
distribuição. Não é uma loja de varejo. É um armazém em que HHOA
importará suprimentos dentários em contêineres, armazenará os
materiais no armazém e entregará ou enviará os suprimentos,
conforme os pedidos das clínicas odontológicas localizadas em todo
o Ruanda. O espaço será muito básico. Um grande armazém com
alguns escritórios para funcionários.
Armazém com rampa para caminhões: ficará localizado na
parte noroeste do terreno. O armazém deve ter uma doca de
carregamento para caminhões. É preferível que os caminhões
entrem no armazém pela estrada existente, no limite noroeste
da propriedade.
Escritórios: uma sala para o diretor (5 m x 5 m) e outros 5
pequenos escritórios. Esta área também deve incluir banheiros
e uma arrecadação.
Edifício # 3 - Térreo:
Quarto normal: 8 quartos para ocupação dupla com duas camas
de solteiro ou uma de casal, um banheiro e uma pequena cozinha.
Quarto grande: 2 quartos grandes para ocupação de 6-8 pessoas
(3-4 beliches).
Área comum / sala de jantar: sala de jantar e área de sofá / lounge,
com espaço para pátio ao ar livre.
Cozinha: Cozinha industrial completa com terraço para preparação
de churrasco.

A nova estrada deve estar localizada na parte sudeste do lote (veja
a imagem acima). Esse novo caminho será usado como o principal
acesso à instalação. O Edifício #2 deve estar próximo à estrada
existente, na borda noroeste da propriedade.
A instalação precisará de uma parede de perímetro, um posto de
guarda e um portão de segurança na entrada principal.
A área triangular no canto sudeste do lote não fará parte do
concurso de arquitetura.
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MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Neste concurso, o projeto vencedor será construído. A proposta
escolhida será usada como base para o projeto final. Portanto,
materiais e técnicas de construção serão cruciais.
A escolha dos materiais é aberta, mas você deve ter em mente
que o HHOA gostaria de construir um edifício de alta qualidade.
O material deve ser de origem local e acessível. No material que
lhe enviaremos após o registro, você encontrará algumas fotos de
referências de construção, onde poderá ter uma idéia melhor de
como o HHOA está imaginando seu centro. O objetivo é obter um
edifício moderno com detalhes ruandeses / africanos.
A sustentabilidade é uma questão fundamental em novos edifícios,
não apenas na África, mas em todo o mundo. É por isso que o
edifício terá que considerar questões como eficiência energética,
aquecimento e ventilação.
Fontes de energia renováveis são bem-vindas em sua proposta. Os
painéis solares devem ser considerados e integrados ao design
do site.
Além disso, o planejamento da construção deve integrar estratégias
sustentáveis de gestão da água, bem como tanques de água. Além
disso, a água da chuva deve ser coletada e reciclada.
Não há uma rede pública de esgotos para conectar.
Todas as áreas do terreno e do edifício devem ser projetadas para
serem acessíveis aos deficientes. Também será necessário um
elevador no edifício de dois andares.
Como existe uma inclinação acentuada no lote, maximizar a vista do
edifício será muito importante para sua proposta.
Você deve incluir um estacionamento para o edifício.
O orçamento estimado para construção é de US $ 2.000.000.
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DETALHES DO CONCURSO

ELEGIBILIDADE
Qualquer estudante de arquitetura ou arquiteto pode participar em
HOPE DENTAL CENTER, independentemente da nacionalidade.
Da mesma forma, pessoas de outras disciplinas, como engenheiros,
sociólogos, fotógrafos etc. também podem participar. Sem exigir a
presença de um arquiteto na equipe.
As equipes podem consistir em no máximo quatro (4) membros e
no mínimo um (1).
Todos os membros da equipe devem ter idade legal (18 anos ou
mais).
O preço da inscrição é por equipe, independentemente do número
de membros.
Caso uma equipe ou participante queira participar com mais de
uma proposta, será necessário se inscrever duas vezes (ou quantas
propostas você deseja entregar), pagando o preço correspondente
a cada inscrição.
Sob nenhuma circunstância os membros do júri, a organização ou
as pessoas diretamente relacionadas ao júri poderão participar
desta competição.
PRÊMIOS
Prémios totalizando 10.000 € + CONSTRUÇÃO, repartidos da
seguinte forma:
1r PREMIO
6.000 €
+
CONSTRUÇÃO DO PROJETO
2o PREMIO
2.000 €
3r PREMIO
1.000 €
MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €
MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €
+10 MENÇÕES HONROSAS
Além disso, os projetos vencedores ou finalistas serão publicados
em revistas, blogs ou páginas de arquitetura, redes sociais ou no
site Archstorming.
*Dependendo do país de residência dos vencedores, o prêmio pode estar
sujeito à retenção ou pagamento de impostos previstos na lei daquele país.
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DETALHES DO CONCURSO

CALENDARIO
NOVEMBRO 6, 2019

INSCRIÇÃO ANTECIPADA COMEÇA

DEZEMBRO 11, 2019

INSCRIÇÃO ANTECIPADA FECHA

DEZEMBRO 12, 2019

INSCRIÇÃO NORMAL COMEÇA

JANEIRO 15, 2020

INSCRIÇÃO NORMAL FECHA

JANEIRO 16, 2020

INSCRIÇÃO AVANÇADO COMEÇA

FEVEREIRO 12, 2020

INSCRIÇÃO AVANÇADO FECHA

FEVEREIRO 13, 2020

INSCRIÇÃO TARDIA COMEÇA

MARÇO 6, 2020

PRAZO DE ENVIO

MARÇO 7 - 22, 2020

DECISÃO DO JÚRI

MARÇO 25, 2020

ANÚNCIO DOS VENCEDEORES

*Nenhuma submissão será aceita após o prazo geral indicado
acima: 23:59:59 horário de Los Angeles (UCT / GMT-7) ou PDT.
PAGAMENTO
A taxa de inscrição dependerá da data do registro e evoluirá da
seguinte maneira:
INSCRIÇÃO ANTECIPADA: 60€ + IVA
INSCRIÇÃO NORMAL: 80€ + IVA
INSCRIÇÃO AVANÇADO: 100€ + IVA
INSCRIÇÃO TARDIA: 120€ + IVA
IVA: 21%
O registro deve ser realizado no site oficial do Archstorming. Para
que o registro ocorra com sucesso, a equipe deve pagar a taxa
correspondente ao período de registro. Depois que o processo de
registro e pagamento estiver concluído, não haverá reembolso.
MÉTODOS DE PAGAMENTO
Cartões de crédito ou débito Visa, Mastercard, Discover e American
Express podem ser utilizados. A equipe do Archstorming não terá
acesso aos detalhes do cartão de crédito. Por favor, forneça as
informações no cartão como ele aparece nele.
Da mesma forma, os pagamentos são aceitos através do Paypal.
REGISTRO
Imediatamente após a conclusão do pagamento, o Archstorming
enviará um e-mail de confirmação que incluirá material como planos
ou imagens, bem como o número de registro. Esse número deve
ser colocado em um local visível do documento que o competidor
entrega, de preferência no canto inferior direito. No momento do
envio do documento, o número de registro também será necessário
para identificar o equipo.
http://www.archstorming.com/register.html
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DETALHES DO CONCURSO

MATERIAIS DE SUBMISSÃO
Os participantes devem apresentar dois (2) painéis no formato
A1 (594x841 mm ou 23,4x33,1 polegadas) orientados vertical ou
horizontalmente com o número de inscrição no canto inferior direito.
O conteúdo dos painéis é aberto, desde que a ideia de que os
participantes desejam se comunicar seja claramente expressa. No
entanto, é importante detalhar a proposta com o pensamento de
sistemas construtivos e materiais Recomenda-se que as seguintes
informações apareçam nos painéis entregues:
1. Análise de terreno, condições ambientais, análise de vista, plano
diretor, etc.
2. Planos arquitetônicos, seções, elevações ou renderizações em 3D
para descrever o conceito arquitetônico.
3. Planos, seções, elevações ou renderizações em 3D para descrever
o design geral em termos de acesso, jardins, pátios e outros espaços
ao ar livre.
4. Estratégias de sustentabilidade, arquitetura passiva, luz natural e
estratégias de gestão da água.
5. Diagramas das fases de construção.
Os painéis devem ser carregados no formato JPEG ou JPG e o nome
do arquivo deve ser o número de registro fornecido pela equipe do
Archstorming (por exemplo, 432465423-1.jpg e 432465423-2.jpg
para os dois painéis).
Além disso, uma (1) descrição do projeto que não exceda 400
palavras deve ser enviada. A descrição deve ser enviada em
formato PDF e seu nome deve ser apenas o número de inscrição do
participante (por exemplo, 460418125.pdf).
Os materiais devem ser entregues na seção Submit, no site da
Archstorming.
http://www.archstorming.com/submit.html
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O júri avaliará os projetos com base no cumprimento dos objetivos
propostos, principalmente a criação de uma clínica odontológica em
Kigali que atenda às características indicadas neste briefing.
O júri tem total liberdade para adicionar outros critérios que
considerem importantes para a criação da clínica.
Serão escolhidas 50 propostas que passarão para a rodada final.
Dos 50 finalistas, o júri escolherá o vencedor, segundo e terceiro
lugar, as 2 menções honrosas especiais e as 10 menções honrosas.
Tais eleições serão baseadas no cumprimento dos objetivos e dos
critérios de avaliação.
FAQ
Você pode consultar as perguntas mais comuns na seção
correspondente no site do Archstorming:
http://www.archstorming.com/faq.html
Além disso, durante os meses do concurso, todas as perguntas
enviadas por email serão respondidas individualmente e enviadas
para a seção do site mencionado acima.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E COPYRIGHT
Todos os projetos que ganharem um prêmio econômico se
tornarão propriedade da Archstorming e, portanto, Archstorming
reserva todos os direitos sobre o material a partir desse momento.
Archstorming pode usar qualquer projeto enviado no concurso para
exposições ou publicações, tanto online quanto impressa.
Archstorming publicará todos os materiais com atributos
apropriados aos autores.
Archstorming reserva o direito de alterar as propostas e o texto dos
participantes, a fim de melhor adaptá-los a qualquer formato de
publicação on-line e em papel, sem modificar a essência da própria
proposta. Além disso, como o projeto será construído, reservamonos o direito de modificar a proposta vencedora para adaptá-la às
necessidades reais da ONG, mantendo sempre a essência do projeto
e trabalhando lado a lado com o autor.
O participante é responsável por usar imagens livres de direitos
autorais. Archstorming não é responsável pelo uso de imagens
protegidas pelos participantes.

NOTAS
Archstorming reserva-se o direito de fazer alterações nas regras da
competição (datas, requisitos, etc.). É obrigação dos participantes
ir regularmente ao site da Archstorming para verificar se houve
alguma alteração nos Termos e Condições da competição.
Hands On Africa é responsável pela construção da clínica.
Archstorming colabora com o projeto, mas não é responsável pela
construção do edifício. A construção é totalmente dirigida pela ONG.
Se, por qualquer motivo, a ONG responsável pelo projeto finalmente
decidir não construí-lo, Archstorming não será responsável pelo
fato.
Archstorming não é responsável pelas pesquisas realizadas pelos
participantes da área. Lembramos aos participantes que é proibido
entrar em espaços de propriedade privada.
A violação das normas e termos definidos neste briefing ou
nos Termos e Condições do site da Archstorming resultará na
desqualificação imediata da equipe, sem qualquer reembolso dos
pagamentos efetuados
Archstorming reserva-se o direito de cancelar este concurso, caso
não atinja um número mínimo de participantes, definido nos Termos
e Condições. Nesse caso, Archstorming retornará o valor total das
taxas de inscrição para os participantes inscritos no momento do
cancelamento.
http://www.archstorming.com/terms.html
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