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                    Fyll  i  denna  blankett  på  din  dator  och  spara  sedan  om  dokumentet  med  nytt  namn.  Skicka  dokumentet  tillsammans  med    
                    din  skiss  senast  den  6  april  2018  till  guldkorn@aurumforum.se  eller  posta  det  till:  Aurumforum.se  -  BOX  38164  -  100  64  Stockholm  
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Dina  uppgifter  används  enbart  i  samband  med  denna  tävling  och  kommer  ej  att  delas  vidare  till  tredje  part.  

MOTIVERA:  HUR  PASSAR  DITT  BIDRAG  TEMAT  “DE  4  ELEMENTEN”?  

KORT  BESKRIVNING:  HUR  SKA  DU  TILLVERKA  DITT  BIDRAG  (MATERIALVAL,  DETALJER,  METODER)?  

ÖVRIG  INFO:  
1.

Hur  fick  du  höra  talas  om  tävlingen:

2.

Om  du  går  vidare  till  final,  hur  tänker  du  lösa  material?  Välj  det  alternativ  som  i  dagsläget  passar  bäst.
  Jag  har  eget  material  att  jobba  med  

3.

  Jag  vill  låna  material  från  NSG*      

  Jag  vill  köpa  material  från  NSG  

Om  du  går  vidare  till  final  vill  vi  ställa  ut  ditt  bidrag  på  Precious.  Går  du  med  på  att  ditt  bidrag  ställs  ut  offentligt?
    Ja,  och  jag  tillåter  Aurumforum  att  förvara  mitt  bidrag  till  den  30/9  2018.  

4.

Vi  kommer  att  bjuda  vinnaren  tillsammans  med  en  vän  till  Precious  Gala  Dinner  där  vinnaren  offentliggörs  för
första  gången.  Vi  önskar  därför  att  alla  fem  finalister  är  beredda  att  åka  till  Stockholm  den  7/9  2018.  Alla  fem
finalister  måste  hålla  det  hemligt  vem  vinnaren  är  fram  till  den  7/9  2018.  Accepterar  du  detta?
    Jag  kommer  inte  att  avslöja  resultatet  i  tävlingen  innan  det  offentliggörs  av  Aurumforum.  

* För  att  underlätta  för  de  tävlande  som  har  svårt  att  finansiera  sitt  bidrag,  eller  vill  testa  att  jobba  i  nytt  material,  erbjuder  NSG  AB  alla  finalister  möjligheten  att  låna
material  (ädelmetall).  Du  som  har  lånat  material  skickar  in  ditt  bidrag  tillsammans  med  överblivet  material.  Eventuell  mellanskillnad  på  lånad  vikt  och  tillbakaskickad  vikt  
kommer  att  debiteras.  D.v.s.,  om  du  lånar  50  g.  silver  för  att  tillverka  ditt  bidrag  och  endast  skickar  tillbaka  40  g.  kommer  NSG  att  debitera  10  g.  silver.  Genom  att  låna  
material  från  NSG  AB  accepterar  du  dessa  vilkor  och  är  införstådd  med  eventuella  kostnader  detta  kan  eller  kommer  att  medföra  för  dig  som  tävlande.  
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