ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE – část A
9. ročník veřejné neanonymní soutěže.
Základní údaje:
Název stavby
Title of the Buiding
Lokalita/ adresa +GPS
Location/address+ GPS
Přihlašovatel/ Entered by
Doba výstavby
Construction period
Rok/ Year
Délka stavby u liniových staveb
Built up area
Odevzdáním vyplněné přihlášky prohlašuji, že osoby uvedené v přihlášce jsou uvedeny správně a souhlasí se
zveřejněním na prezentačních materiálech soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 (katalog, web, diplomy,
výstava atd.).
PŘIHLAŠOVATEL:

Jméno:
Vztah ke stavbě 			
investor
autor
(označte vhodné)
Adresa sídla:
Fakturační adresa
(je-li odlišná od sídla):
IČ:

DIČ:

Jméno kontaktní osoby:

Telefon:
Jméno statutárního
zástupce přihlašovatele:

e-mail:

projektant

dodavatel

uživatel

Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s podmínkami soutěže Stavba roku
Středočeského kraje 2022 a zároveň žádá o vystavení a zaslání faktury na částku 5 000,- + 21% DPH za výše
uvedenou stavbu.
Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se
zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, do katalogu soutěže, v partnerském tisku i dalších médiích,
a v elektronickém archivu Národní knihovny České republiky a pro další tiskovou i mediální prezentaci oceněných
staveb, a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob. Přihlašovatel prohlašuje,
že zajistí vstup poroty soutěže do přihlášené stavby.
V souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/697, směrnice 95/46/ ES a související zákon
č. 101/2000 Sb., přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich
archivováním pro potřeby soutěže a použitím v RABF.
V případě odhlášení stavby v průběhu 14 a více dní před uzávěrkou přihlášek získáte zpět 100% ceny přihlašovacího
poplatku. Při odhlášení 7 – 14 dní před termínem uzávěrky získáte zpět 50% ceny. Pokud se odhlásíte méně než
7 dní před uzávěrkou přihlášek, či pokud se nezúčastníte bez odhlášení, není možné platbu vrátit. Jsme nuceni
účtovat stornopoplatky vzhledem k nákladům se zpracováním každé přijaté přihlášky. Odhlášení z přihlášky musí
být provedeno písemně (e-mailem, jehož přijetí je potvrzeno pořadatelem) nebo telefonicky přímo s pořadatelem
s následným emailovým potvrzením.

Datum:

Podpis (razítko) statutárního zástupce přihlašovatele

(pozn.: Prezentační poplatek je nákladovou položkou.)

Vyplněnou přihlášku zašlete včas podepsanou elektronicky na emailovou adresu organizátora:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31, 110 00 Praha
IČO: 00273309, DIČ: CZ00273309
Bankovní spojení: 1661687 / 0300
stavbaroku@stavbaroku.cz
tel.: 222 246 587

UZÁVĚRKA PŘEDLOŽENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE JE 10. 6. 2022.
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit elektronicky nejpozději do 10. 6. 2022
do 24:00 hod. na emailovou adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství stavbaroku@stavbaroku.cz.
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky soutěže je nutné provést platbu v hotovosti nebo zaslat
doklad o provedené platbě elektronicky na email soutěže stavbaroku@stavbaroku.cz.

