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YARIŞMA  FORMATI:  
Isınma  Kulübeleri   +  Sanat   Enstalasyonu  

Isınma  kulübeleri  veya  sanat  enstalasyonu  proje  önerisinde  bulunan  3  ekip  ISINMA  KULÜBELERİ:  Buz  Üstünde  Sanat  ve  
Mimarlık  Yarışması’nın  (Warming  Huts:  Art  &  Architecture  Competition  on  Ice)  galibi  olarak  seçilecektir.  Kazanan  proje  önerileri  
Winnipeg  Manitoba’daki  Red  River  ve  Assiniboine  nehirlerinde  yer  alan  Red  River  Mutual  Trail  üzerinde  konumlandırılacaktır.  
  
Tarafsız  üyelerden  oluşan  bir  juri  kazanan  projeleri  malzeme  kullanımındaki  yaratıcılık,  korunma  sağlama,  uygulama  ve  form  
ahengi,  peyzaj  ile  uyuşma  ve  inşaat  kolaylığı  üzerinden  değerlendirerek  seçecektir.  
  
Son  Başvuru  Tarihi:  
Isınma  Kulübeleri  Yarışması  son  başvuru  tarihi:  
Pazartesi,  3  Ekim,  2016,  2:00pm   CST.  
Ayrıntılı   bilgi  için:  
Peter   Hargraves,  MAA,  OAA,  RAIC    

Etkinlik  Sorumlusu  

p.  204.415.3906  
e.    peter@sputnikarchitecture.com  
w.  www.warminghuts.com  
  
  

Isınma  Kulübeleri:  Buz  Üstünde  Bir  Sanat  ve  Mimarlık  Yarışması    
  
  
Projenin  Yeri:  
Kazanan  ısınma  kulübeleri  ve  sanat  enstalasyonları  Manitoba’nın  Winnipeg  şehrinin  The  Forks  bölgesinde  yer  alan  Red  River  
Mutual  Trail  üzerinde  konumlandırılacaktır  (www.theforks.com).  Winnipeg’in  şehir  merkezinde  yer  alan  The  Forks  Red  River  ve  
Assiniboine  nehirlerinin  birleştiği  yerdir.  İki  nehrin  kesiştiği  bu  alan  6  bin  yıldır  civar  halkın  bir  araya  gelmek  icin  en  çok  tercih  
ettigi  yerlerden  biri  olmuştur.  Yakın  zamanlarda  ise  turistlerin  ve  bölge  halkının  vakit  geçirmek  için  çokça  tercih  ettiği,  yılda  4  
milyonun  üzerinde  ziyaretçi  çeken  popüler  bir  kamusal  alan  haline  gelmiştir.  
  
Kış  aylarında  nehirlerin  donmasıyla  birlikte,  şehir  merkezine  yaya,  bisikletli,  buz  pateni  ile  veya  kayak  yaparak  ulaşmak  
isteyenler  için  bu  alan  alternatif  bir  ulaşım  yolu  olarak  hizmet  vermektedir.  Gezi  yolu  üzerinde  körling,  buz  hokeyi  ve  benzeri  bir  
çok  sosyal  aktivite  için  fırsat  bulunmaktadır.  Üzerinde  konumlanmış  bağlantı  yolları  sayesinde,  Red  River  Mutual  Trail  
Winnipeg’in  bir  çok  mahallesini  birbirine  bağlamaktadır.  Red  River  Mutual  Trail  devamlı  bakımı  yapılan  ve  güvenlik  için  sürekli  
denetlenen  bir  yerdir.  Kötü  niyetli  kişilerin  kulübelere  zarar  vermesinin  önüne  geçebilmek  için  gece  boyunca  ek  güvenlik  
önlemleri  alınacaktır.  
  
Yarışma  Jürisi:  
Jüri  tüm  proje  önerilerinin  değerlendirildiği  bir  ön  eleme  sürecinin  sonucunda  daha  detaylı  incelemek  üzere  10  projeyi  finale  
bırakacaktır.   Finale  kalan  son  10  projenin  arasından  en  yüksek  puanı  alan  5  proje  sıralanacak  ve  teknik  incelemeden  geçirilmek  
üzere  en  cok  puani  alan   3  proje  önerisi  belirlenecektir.  Teknik  incelemenin  sonucuna  göre  kazanan  projeler  ilan  edilecektir.  Ek  
Not:  Katılımcı  ekip  bilgileri  projeler  puanlarına  göre  sıralana  dek  jüriye  bildirilmeyecektir.  
  
Jüri  Üyeleri:  Kevin  Loewen,  Graham  Hogan,  Richard  Kroeker,  Clare  MacKay,  Sasa  Radulovic,  Bob  Somers,    
Johanna  Hurme,  Michael  Scatliff,  Jim  August  
  
Kazanan  katılımcılar  tebliğ  edildikten  sonra  kendilerinden  teknik  heyete  sunulmak  üzere  önerileri  için  bir  uygulama  projesi  
düzenlemeleri  istenecektir.  Teknik  heyet  yapının  inşaat  bütçesini  aşmayacak  şekilde  uygulanabilirliğinin  sağlanması  adına  
tasarımların  gelişimine  katkıda  bulunacaktır.



Yarışma  Jürisi:devam  
  
The  Forks  Yenileştirme  Derneği  (The  Forks  Renewal  Corporation)  inşaat  ekiplerini  tedarik  edecek,  bu  ekip  The  Forks  
tarafından  tutulacak  bir  proje  yöneticisi  tarafından  yönetilecektir.  Inşaat  ekiplerinin  yapım  işlemlerine  zamanında  
başlayabilmesi  için  kazanan  proje  ekiplerinden  son  uygulama  projesi  paftalarını  Kasım  ayı  başında  teslim  etmesi  
istenmektedir.    
  
Kazanan  ekipler  ısınma  kulübeleri  ve  sanat  enstalasyonlarının  Red  River  Mutual  Trail  üzerinde  uygulanmasının  ardından  
Winnipeg’de  zaman  geçireceklerdir.  Yeni  kulübelerin  proje  ve  inşaat  ekipleri  ile  birlikte  kutlanmasını  da  içeren  bir  kaç  gün  
sürecek  bazı  etkinlikler  planlanmaktadır.  Bu  etkinlikler  çeşitli  konuşmaları,  Manitoba  Üniversitesi  Mimarlık  Fakültesi  mimari  
tasarım  atölyelerinde  proje  tashihlerini  ve  Winnipeg  Gölü’ne  düzenlenecek  bir  geziyi  içermektedir.  Bu  etkinliklerin  amacı  The  
Forks  ziyaretçilerinin  tasarım  ekipleri  ile  doğrudan  iletişime  geçebilmesi  için  firsat  yaratmaktır.  Tasarım  ekibi  üyelerinden  basın-
yayın  kuruluşları  ile  bir  araya  gelerek  tasarımlarını  açıklamaları  beklenmektedir.  
  
  
2017  Yarışması  için  gerekli  nitelikler:  
  
Bu  katılım  çağrısı  kanıtlayabilecekleri  bir  tasarım  işleri  portfolyosuna  sahip  olan  tüm  tasarım  meslek  sahiplerine  (ve  ekiplerine)  
açıktır.  Her  ekip  en  az  bir  sanatkar  ve  bir  de  mimarlık  odasına  kayıtlı  bir  mimar  içermek  zorundadir.  Yarışma  organizasyonu  
çoklu  disiplinlerden  oluşan  ekiplerin  oluşturulmasını  teşvik  etmektedir.  
  
  
Teslim  Koşulları:  
  
Ekiplerden  www.warminghuts.com  adresindeki  yarışma  sitesine  ulaşarak  kayıt  olmaları  istenmektedir.  
Yarışma  dökümanları  hiç  biri  5MB’i  geçmeyecek  şekilde  düzenlenen  iki  ayri  PDF  dosyası  halinde  elektronik  olarak  
gönderilecektir.  Dökümanların  yazı  dili  İngilizce  olup,  aşağıdaki  bilgileri  (yazıldığı  sıra  ile)  içerecektir.  
  
  
Ekip  Bilgi  Föyleri    En  çok  dört  (4)  sayfa,    (8.5”x11”  veya  A4)  

•  Proje  İsmi  ve  kayıt  numarası  (unique  registration  number).  Bu  kayıt  numarası  ayrıca  her  bir  proje  öneri  paftasında  da  yer  
almalıdır.  

•  Tasarım  ekibi  üyelerinin  isimleri  ve  kısa  özgeçmişleri  
•  İlgili  kişinin  ismi  ve  irtibat  bilgileri  

•  Ekibin  çoklu  disiplinlerden  oluşan  yapısından  kaynaklanan  kuvvetini  belirten  100  kelimelik  tanımı  

•  Sanatkar   Bilgisi  (Artist  Information):   Yakın  zamanda  gerçekleştirdiği  gösterilerin,  sergilerin  veya  yayınların  ismi,  yeri  
ve  tarihi  
•  Mimar  Bilgisi  (Architect  information):   Mimarın  kayıtlı  olduğu  mimari  meslek  odasının  ismi.   
•  Ekip  üyelerinin  sorumlu  olduğu  projelerden  seçilmiş  dört  görsel   ve  her  projenin  kısa  tanımı.  

•  Bu  bilgiler  kazanan  katılımcıların  seçilmesine  dek  jüriden  gizli  tutulacak,  kazanan  ekiplerin  bir  sanatçı  ve  bir  
kayıtlı  mimar  içerdiğini  onaylayıp  tasdik  etmek  üzere  kullanılacaktır.  

  
  
Proje  Teslim  Paftaları  

•  Pafta  Bir  (11”  x  17”  veya  A3):  Proje  Özeti  (kayıt  numarasını  içerir)  

-  150  kelimelik  önerilen  tasarım  fikrini  ve  ziyaretçilerin  edineceği  deneyimi  açıklayan  metin  

-  Projeyi  açıklayıcı  görsellerin  ve  çizimlerin  olduğu  pafta  düzenlemesi  
•    Pafta  İki    (11”  x  17”  veya  A3):  Görseller  ve  çizimler  (kayıt  numarasını  içerir)  

-  Kulübenin  boyutlarını  ve  malzeme  bilgilerini  belirten  dört  temel  plan,  kesit,  görünüş  veya  
perspektif  (ölçek  katılımcıların  takdirine  bırakılmıştır)  
-  Kulübenin  çevresi  ile  birlikte  bütününü  gösteren  bir  perspektif  

  
  
Tasarım  önerinizi  teslim  etmek  icin,  www.warminghuts.com/submissions.  adresine  gidiniz.  
  
Önerilerin  elektronik  olarak  teslim  alınacağı  son  tarih  3  Ekim  2016,  Pazartesi  saat  2:00pm’dir  (CST).  
  
Öneriler  çevrimiçi  sergilerin  bir  parçası  olarak  sunulabilir.  Bu  açık  çağrıya  katılımda  bulunarak  katılımcılar  önerilerinin  umuma  
açılması,  sergilenmesi  veya  neşredilmesi  için  Isınma  Kulübeleri:  Buz  üstünde  Sanat  ve  Mimarlık  Yarışması’na  (Warming  Huts:  
Art  &  Architecture  Competition  on  Ice)  yetki  verir.  



Seçim  Kriterleri:  
  

•  Kulübenin  veya  enstalasyonun  prefabrike  nakliye  paletleri  uzerinde  yaratıcı  bir  şekilde  tasarlanması.  

•  Tasarımın  özgünlüğü,  tutarlılığı  ve  duruluğu  

•  Projenin  dayanıklılığı  
•  İnşaat  maliyeti  ve  yapım  kolaylığı    

Seçilen  ısınma  kulübeleri  veya  enstalasyonlar  kamuya   2016  yılının  Kasım  ayında  duyurulacaktır.  
  
  
Projelerin  Gözetimi  ve  Tasarımı:  
  
Projelerin  mimarları  ya  da  tasarımcıları  projelerinin  tasarımını  ve  uygulanmasını  The  Forks  Renewal  Corporation  tarafından  
yetkilendirilecek  bir  proje  yöneticisi  ile  işbirliği  halinde  gözlemleyeceklerdir.  Yarışma  katılımcıları  The  Forks  yönetimi  tarafından  
belirlenecek  çalışma  programına  uygun  olarak  haraket  etmeyi  kabul  ederler.    
  
  
Hizmet  Bedelleri   ve   Proje  Bütçesi:  
  
Her  bir  projenin  tasarım  ve  uygulama  bütçesi  16,500  Kanada  Doları  olarak  belirlenmiştir.  Bu  bütçe  aşağıdaki  şekilde  
tertiplenmiştir.  

•  3,500.00  Kanada  Doları’na  kadar   tasarımcı  hizmet  bedeli  

•  7,500.00  Kanada  Doları’na  kadar  (vergiler  dahil)  malzeme  bedeli  ve/veya  projenin  gerçekleşmesi  için  gereken  
danışmanlık  hizmet  bedeli.  Bu  bütçe  The  Forks  yönetimi  ve  tasarımcı  ile  birlikte  yürütülür.  

•  4,000.00  Kanada  Doları’na  kadar  inşaat  işçilik  ücreti    

•  1,500.00  Kanada  Doları’na  kadar  The  Forks  yönetiminin  inşaat  yürütme  ücreti  

Buna  ek  olarak  1,000.00   Kanada  Doları’na  kadar   konaklama  masrafı  ve  2,500.00   Kanada  Doları’na  kadar  hava  
ulaşımı  masrafı  karşılanacaktır.  Yolculuk  masraflarının  karşılanması  sadece  yabancı  ülkelerden  gelecek  proje  ekipleri  
icin  söz  konusudur.  
  
  
Yarışma  Takvimi:  

3  Ekim,  2016  2:00pm   CST   Teslimat  için  son  gün  

7  Ekim,  2016   Yarışma  Jürisi  

10-14  Ekim,  2016   Teknik  Değerlendirme    

4  Kasim,  2016   Kazanan  projelerin   İlanı  

14  Kasim,  2016   Uygulama  Projesi  Teslimi  (Kasim   2016  başlangıcı)  

27  Ocak  ,  2017   Uygulama  Devresi  

25-27  Ocak,  2017   Building   Blitz   (Ekiplerin  Winnipeg’e  yolculuğu)  
  
  
The  Forks  yönetimi  bu  açık  katılım  çağrısını  takip  etmeme  hakkını  saklı  tutar.  
  
  
Kaynak  Listesi:  
  
Nehirlerde  yer  alan  paten  yollarının  daha  iyi  kavranması  için  indirilebilir  ek  bilgilere  www.warminghuts.com/resources  
adresinden  erişilebilir.  


