NUUK SNOW FESTIVAL 2021
Regler for deltagelse
Reglerne er afpasset efter reglerne ved sneskulpturfestivaler i andre steder i
verden.
Reglerne er foreløbige.
I tilfælde af misforståelser er arrangørernes afgørelse bestemmende og
endelig.
Et hold må bestå af max 4 personer. For erfarne skulptører vil 2 eller 3 måske
være nok.
Lokale hold med kun lidt erfaring har tilladelse til at have suppleanter, idet der
dog må arbejde max 4 ad gange.
Denne begrænsning skyldes, at der skal være retfærdighed mellem tilrejsende
hold og lokale hold.
Snekuberne (terningerne) er 3x3x3 m.
Skulpturer må ikke understøttes af noget andet materiale. Kun sne, vand og
is. Og is kun i meget begrænset omfang.
Det er ikke tilladt at bruge elektriske redskaber, gas etc. Kun håndkraft.
Kun den originale snevolumen må bruges. Farver er ikke tilladt.
Det er tilladt at ekspandere i højden med en 1 meter og 25 cm til alle sider
eller 50 cm til 2 sider, hvis det ikke er modstående sider.
Snekuberne bliver fordelt ved lodtrækning.
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Emnet for skulpturens udformning er frit. Sneblokkene skal formes på alle 4
sider.
Der vil være stiger, skovle, spader, pigtrådssave osv. Men skarpt værktøj og
specialværktøj til finere detaljer må skulptørerne selv sørge for. Der vil være
en lukket container til at låse værktøjet inde i om natten.
Skulptørerne er ansvarlige for at bringe værktøjet tilbage til containeren hver
aften.
Skulpturerne skal være lavet på de afsatte 4 dage.
Der vil være en 1., 2. og 3. præmie.
I udgangspunktet vil der bedømmes i to kategorier:
en figurativ og en non-figurativ (dette kan dog ændres alt efter hold og
skulpturernes art).
Juryen har tilladelse til at give specialpriser.
Juryens beslutning er endelig.
Skulptørerne ejer retten til deres arbejde (copyright), men arrangørerne har tilladelse til offentlig fotografering, filme
eller videooptage arbejderne for at promovere festivalen.
Skulptørerne må have en personlig forsikring.

Arrangørerne er ikke ansvarlige for nogen skade på deltagerne eller løse ejendele, der mistes eller
beskadiges.
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