
TÄVLINGSPROGRAM FÖR BIOSFÄRGÅVA 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle inbjuder  

alla intresserade att lämna tävlingsbidrag till  

Biosfärområdets representationsgåva.  

TÄVLINGSUPPGIFT 

Tävlingen avser utformning av en unik gåva som är avsedd att användas i representationssamman-

hang. Gåvan ska vara tillgänglig för organisationer och företag/verksamheter med koppling till Bi-

osfärområdets verksamhet.  

 

UTFORMNING OCH PROFIL 

Bidraget ska i sin form eller innehåll symbolisera Biosfärområdet samt uttrycka hållbarhet. En 

motivering till på vilket sätt gåvan är kopplad till Biosfärområdet och hållbar samhällsutveckling 

ska bifogas tävlingsbidraget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLÄMNING 

Tävlingsbidraget skall lämnas till Biosfärkontoret senast onsdagen den 1 oktober 2014. Vi ser 

gärna att tävlingsbidraget är en färdig produkt men det går även bra med en prototyp av tävlings-

bidraget. 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

 Tävlingen är en allmän tävling i ett steg, öppen för alla att delta i förutom jurymedlemmar, 

Biosfärområdets styrelseledamöter och anställda på biosfärkontoret.  

 Tävlingsbidraget ska utgöras av en beskrivning av produkten, kompletterat med en proto-

typ.  

 Produkten skall vara möjlig att mångfaldiga.  

 Styckepris ska uppgå till max 500 kr inkl. moms.  

 Alla tävlingsbidrag ska lämnas anonymt med bifogad förseglad namnsedel.   

 Tävlingsdeltagaren har rätt att saluföra produkten även utanför denna tävling.  

 Det utgår ingen ersättning för inlämnade tävlingsbidrag.  

 Inlämnade tävlingsbidrag tillfaller Biosfärområdet som äger rätten att använda bidragen i 

utställningssyfte och i kombination med att upphovsmakaren namnges om så är överrens-

kommet. 



 
BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

JURY OCH JURYUPPGIFT 

Biosfärområdets styrelse har utsett en tävlingsjury bestående av Mattias Westelius, Westelius 

Arkitekter, Sofia Svensson, Biosfärambassadör /Hotell Aqva samt Camilla Bender Larson, Swe-

dish Menu. Juryn kvalitetsbedömer design/utformning, säljbarhet, bidrag till hållbar samhällsut-

veckling samt representativitet kopplat till Biosfärområdets geografiska område. Juryn bedömer 

och fattar beslut om vinnande förslag. Beslut tillkännages senast måndagen den 1 decem-

ber2014. Juryns beslut kan inte överklagas.  

 

PRISER 

1. En garanterad beställning om minst 25 000 kr inkl. moms. 

2. En garanterad beställning om minst 10 000 kr inkl. moms 

3. En garanterad beställning om minst 5 000 kr inkl. moms.   

 

För samtliga vinnare kan ytterligare beställningar bli aktuella. Vinnande bidrag presenteras i lokal-

press, på Biosfärområdets hemsida och i sociala medier.  

 

INFORMATION OCH FRÅGOR 

 

Tävlingsfunktionär:  

Ove Ringsby 

Tfn 0501 39 31 94 

E-post ove.ringsby@vanerkulle.se  

Tävlingsarrangör 

Tävlingen arrangeras av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Tävlingsprogrammet är upprät-

tat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 

verksamhetsfält” och antaget av Biosfärområdets styrelse vid sitt sammanträde 2014-04-08. 

Tävlingen genomförs i samarbete med Götene, Lidköping och Mariestads kommuner.   

http://www.vanerkulle.se

