Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
a

TONDACH Česká republika s.r.o.
pod záštitou
Ministra průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků,
a
mediálními partnery
Vydavatelstvími Business Media CZ, JAGA Media a VEGA
vyhlašují
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů
ze dne 26. dubna 2014 v platném znění,
10. ročník
soutěžní přehlídky realizovaných staveb a rekonstrukcí staveb
v jejichž konstrukci byly převážně použity cihly a cihlové systémy a pálená střešní krytina

BRICK AWARD 2016
Cihla v 21. století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
V Českých Budějovicích, 9. listopadu 2015.
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1.

Účel a předmět soutěžní přehlídky

1. 1. Účelem soutěžní přehlídky je
• Prezentovat dokončené stavby využívající v konstrukci převážně cihly anebo cihlové
systémy a pálenou střešní krytinu
• Prezentovat rekonstrukce staveb, při nichž byly jako hlavní, případně jako druhý
nejvýznamnější, konstrukční prvek použity cihly a (nebo) pálená střešní krytina
• nejlepší z přihlášených dokončených staveb a rekonstrukcí ocenit.
1. 2. Předmětem soutěžní přehlídky jsou takové stavby postavené na území České republiky.

2.

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky, sekretariát, přezkušovatel
2.1. Vyhlašovatel
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Sídlo:
Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Zastoupen:
Ing. Romanem Bustou, obchodním ředitelem
Tel.:
+420 383 826 300
e-mail:
info@wienerberger.cz; roman.busta@wienerberger.com
TONDACH Česká republika s.r.o.
Sídlo:
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
Zastoupen:
Ing. Kamilem Jeřábkem, jednatelem
Tel.:
+420 581 673 338; +420 234 715 717
e-mail:
kamil.jerabek@tondach.cz
2.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele, zpracovatel podmínek účasti, sekretář
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Sídlo:
Pražská 16, 102 21 Praha 10
Tel.:
281 017 397; 602 342 514;
e-mail / web
komunikace.pr@volny.cz, www.komunikace-profit.cz
2. 3. Přezkušovatel přehlídkové dokumentace
Ing. arch. Jan Cach

3.

Druh soutěžní přehlídky

3. 1. Podle předmětu řešení
Přehlídka se vyhlašuje pro dokončené stavby.
3. 2. Podle druhu účastníků
Přehlídka se vyhlašuje jako otevřená neanonymní.
3. 3. Podle počtu vyhlášených kol
Přehlídka se vyhlašuje jako jednokolová.

4.

Účast v přehlídce

Stavbu (y) mohou přihlásit architekti, projektanti, investoři, realizátoři, developeři či vlastníci staveb
vč. právnických osob a obcí, na jejichž území se stavba nachází.
4. 1. Podmínky účasti
• účast dokončené stavby je možná pouze se souhlasem autora stavby a jejího majitele
• přihlášeny mohou být stavby realizované a dokončené po 1. lednu 2000
• stavba musí být postavena převážně z cihel či cihlového systému, střešní krytina (pokud
má stavba šikmou střechu) musí být realizována z pálených tašek, při rekonstrukci stavby
musí být jako hlavní, případně jako druhý nejvýznamnější konstrukční prvek použity cihly
anebo cihlový systém a při rekonstrukci šikmé střechy pálená střešní krytina
• stavba či rekonstrukce stavby musí být do uzávěrky přehlídky dokončena a užívána.
4. 2. Stavby vyloučené z přehlídky
Z účasti jsou vyloučeny stavby a rekonstrukce:
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• v soutěžní přehlídce Brick Award již oceněné
• přihlášené osobami (architekt, projektant, investor, realizátor, developer, vlastník nebo
zástupce obce), které jsou členy poroty
• Přihlašovatel, jenž je manželem (kou), příbuzným v prvním stupni, bezprostředním
nadřízeným nebo spolupracovníkem vyloučené osoby, je povinen tuto skutečnost oznámit
v přihlášce, aby porota byla o této skutečnosti informována před zahájením posuzování.
4. 3. Důvody pro vyloučení přihlášených staveb z posuzování
• dokumentace nebyla doručena v termínu stanoveném podmínkami,
• dokumentace neodpovídá formálním požadavkům stanoveným podmínkami,
• dokumentace neobsahuje náležitosti stanovené podmínkami.
Stavby vyloučené z řádného posuzování nemohou být v přehlídce oceněny a odměněny. Mohou
být posuzovány a odměněny pouze mimo soutěž.

5.

6.

7.

Vyhlášení soutěžní přehlídky

Informace o vyhlášení přehlídky, jejím záměru, účelu a podmínkách účasti byly zveřejněny
v Obchodním věstníku dne 6. listopadu 2015. Následně bude vyhlášení zveřejněno na
internetových portálech České komory architektů www.cka.cc, vyhlašovatelů www.wienerberger.cz
a www.tondach.cz,České komory autorizovaných inženýrů a techniků www.ckait.cz, sekretariátu
soutěžní přehlídky www.komunikace-profit.cz, internetových portálech mediálních partnerů a
v časopisech, které vydavatelství Business media CZ, JAGA media a VEGA vydávají.

Podmínky soutěžní přehlídky

Jsou účastníkům soutěžní přehlídky poskytovány bezplatně a jsou k dispozici:
•
ke stažení na www.komunikace-profit.cz nebo na www.porotherm.cz a www.tondach.cz
•
v sekretariátu soutěžní přehlídky (tel.: 602 342 514; e-mail: komunikace.pr@volny.cz)

Požadovaná dokumentace, závazné přílohy a jejich obsah

7. 1. Přihláška
Přihláška (poslední strana těchto podmínek), čitelně a úplně vyplněná, je povinnou součástí
dokumentace přihlašované stavby.
7.1.1. Povinné přílohy přihlášky:
• obálka nadepsaná „Autor“ obsahující jméno(a), adresu(y)autora(ů), spoluautora(ů),
dohodnutý procentuální podíl na případně získané odměně, údaje o bankovním
spojení, telefonní čísla, e-mailové adresy, jméno kontaktní osoby pro komunikaci
se sekretariátem soutěže.
• obálka nadepsaná „Doklady“, obsahující
a) písemný souhlas vlastníka (ů) stavby s její účastí v přehlídce
b) písemný souhlas autora (ů) stavby
c) doklad o použití cihel či prvků cihlového systému a pálené střešní krytiny při
realizaci stavby či rekonstrukce (např. faktura, foto z výstavby, čestné prohlášení).
7. 2. Grafická dokumentace
1 panel formátu B1 (700 x 1000 mm) orientovaný na výšku, podlepený kapa deskou,
Panel bude obsahovat fotografickou, výkresovou i textovou část dokumentace.
Výkresovou částí se rozumí základní dokumentace:
- situace
- půdorysy měřítko 1:100
- 1 charakteristický řez měřítko 1:100
- minimálně 2 charakteristické konstrukční detaily měřítko 1:10
- fotodokumentace stavby musí charakterizovat architektonické řešení a provedení stavby.
Textovou částí se rozumí stručné objasnění architektonického konceptu a popis
architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, číselné údaje o stavbě:
- zastavěná plocha,
- obestavěný prostor,
- jednoduché energetické zhodnocení (volba systému vytápění)
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7. 3. Vymezení pro označení identifikace na panelech:
v dolní části panelu bude volný pruh šířky 30 mm, do kterého autor umístí:
•
vpravo - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo stavby,
•
uprostřed – rámeček 370 x 30 mm se jmény autorů, názvem stavby a lokalitou
•
vlevo - rámeček 300 x 30 mm pro štítek s názvem soutěžní přehlídky a logo.
Identifikační číslo stavby bude instalováno sekretariátem soutěžní přehlídky před
přezkoušením soutěžní dokumentace.
Štítek s názvem soutěže a logem vyhlašovatelů bude instalován sekretariátem soutěže před
vystavením soutěžních panelů.
7.4. Podklady pro propagaci
Podklady pro propagaci soutěže jsou samostatnou přílohu.
Požadují se v digitální podobě na CD nebo DVD v některém z formátů:
•
Vektorové podklady: *.CDR, *.PDF, *.AI, *.EPS.
•
Rastrové podklady: *.TIFF, *.JPEG v rozlišení 300 DPI, tzn. 2500 x 1800 bodů.
•
Průvodní textová zpráva: *.DOC, *.DOCX, *.RTF
Na těchto CD nebo DVD je možné umístit další výkresy a zejména fotografie ještě
podrobněji charakterizující stavbu či rekonstrukci.
Předávají se v obálce s označením „Podklady pro propagaci“.
7. 5. Závazný způsob označení dokumentace staveb přihlášených do soutěže
Všechny části dokumentace přihlášených staveb, tj. přihláška, panel a podklady pro
propagaci staveb musí být označeny jménem přihlašovatele.
7.6. Odevzdání dokumentace přihlašovaných staveb
Dokumentace staveb se odevzdává (způsob předání viz bod 14. těchto podmínek) v obalu
označeném jménem přihlašovatele a názvem soutěžní přehlídky:
BRICK AWARD 2016
Cihla v 21. století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou

8.

Kritéria hodnocení

9.

Porota soutěže

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní stavby hodnoceny (bez rozlišení účelu využití
a jejich typologického zařazení), se stanovují takto:
• architektonické a urbanistické řešení
• konstrukční a technické řešení
• estetická úroveň prezentace
Porota má sedm řádných členů a tři členy - náhradníky. Bude jednat a rozhodovat v tomto složení:
9.1.
řádní členové poroty závislí:
• Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
9.2.

řádní členové poroty nezávislí:
• Ing. Eva Hellerová, autorizovaný inženýr
• Ing. Miroslav Kaliba, autorizovaný inženýr
• Ing. Jan Korbel, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
• doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně
předsedkyně poroty
• Ing. arch. Renata Rubešová, autorizovaný architekt
• prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Fakulta architektury ČVUT v Praze

9.3.

členové - náhradníci poroty:
• RNDr. Jiří Hejhálek, VEGA
• Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ
• PhDr. Matěj Šišolák, JAGA media
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10. Ceny

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2016
stanovuje se ve výši (slovy: stotisíckorunčeských)

100.000,-Kč

Cena společnosti Wienerberger
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských)

50.000,- Kč

Cena ČKAIT
(uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby)
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských)

25.000,- Kč

10.4.

Cena za nejhezčí střechu
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských)

25.000,- Kč

10.5.

Cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských)

25.000,- Kč

10.6.

Cena za nejlepší rekonstrukci
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských)

25.000,- Kč

10.7.

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ
stanovuje se ve výši (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských)

25.000,- Kč

10.8.

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA media
stanovuje se ve výši (slovy: patnácttisíckorunčeských)

15.000,- Kč

10.9.

Zvláštní cena Vydavatelství VEGA
stanovuje se ve výši (slovy: patnácttisíckorunčeských)

15.000,- Kč

10.1.

10.2.

10.3.

11. Rozhodnutí o jiném udělení cen

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných
případech rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit
do protokolu.

12. Náležitosti zdanění udělených cen

12. 1. Ceny udělené právnickým osobám
budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci
řádného daňového přiznání.

12. 2. Ceny udělené fyzickým osobám
budou podle § 36 odst. 2) písm. B)zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci
daně.

13. Základní termíny soutěžní přehlídky

13. 1. Vyhlášení soutěžní přehlídky bylo oznámeno v Obchodním věstníku 6. listopadu 2015
13. 2. Podání a zodpovězení dotazů účastníků soutěžní přehlídky
Termín pro podání dotazů do sekretariátu přehlídky, v písemné (vč. e-mail ) formě (na jiné
formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje do 30. listopadu 2015 (pondělí).
Rozhodným datem je datum na poštovním razítku nebo datum přijetí zprávy e-mail.
Termín pro zodpovězení dotazů je 11. prosince 2015 (pátek).Odpovědi budou všem
zájemcům o účast v soutěžní přehlídce přístupné na www sekretariátu soutěže od
14. prosince 2015 (pondělí) a jako doplněk soutěžních podkladů budou dále poskytovány
zájemcům o podmínky účasti v soutěžní přehlídce.
5

13. 3. Odevzdání dokumentace staveb stanovuje se na 25. ledna 2016 (pondělí).
13. 4. Hodnotící zasedání poroty
Termín prvního hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 8. – 12. února 2016
(konkrétní den bude upřesněn před zasedáním).
Termín obhlídky soutěžních objektů nominovaných k ocenění se stanovuje na 16. února 8. března 2016 (konkrétní datum určí porota na základě výsledků prvního hodnotícího
zasedání). Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty.
Závěrečné zasedání poroty je stanoveno nejpozději na 21. března 2016 (pondělí).
13. 5. Hodnocení veřejnosti / Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2016
Fotografie staveb přihlášených do soutěžní přehlídky budou od 15. února do 21. března
2016 vystaveny na www.wienerberger.cz. Stavba, která získá nejvíc hlasů návštěvníků
webu, bude prohlášena Stavbou VOX POPULI BRICK AWARD 2016 a tak presentována.
13. 6. Oznámení výsledků soutěžní přehlídky účastníkům
se stanovuje na dobu 7 pracovních dnů po rozhodnutí poroty, resp. 5 pracovních dnů po
schválení protokolu o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky předsedou poroty
a podepsání protokolu členy poroty.
13. 7. Oficiální vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky
Záměrem vyhlašovatele je oficiálně vyhlásit výsledky 1. dubna 2016 (pátek).
13. 8. Proplacení finanční odměny spojené s udělením ocenění
stanovuje se na dobu do 50 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky.

14. Způsob předání dokumentace přihlašovaných staveb

Dokumentaci staveb lze předat sekretariátu soutěže na adrese:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, Praha 10, budova „A“,
3. patro, č. dv. 311, dne 25. ledna 2016 (pondělí) od 9.00 do 15.00 hod., (případně po dohodě i
v jinou dobu před závazným termínem odevzdání), osobně, kurýrem nebo poštou.
Při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka, tj. nejpozději 25. ledna 2016.

15. Odvolání soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídku smí vyhlašovatel odvolat jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání
musí být provedeno stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení. Dojde-li k odvolání soutěžní
přehlídky, je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné těm účastníkům, kteří před
odvoláním podmínky účasti v soutěžní přehlídce převážně nebo zčásti splnili.

16. Řešení rozporů

Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.

17. Akceptování podmínek soutěžní přehlídky

17. 1. Členové poroty,přezkušovatel přehlídkové dokumentace, sekretář
Svou účastí v orgánech soutěžní přehlídky potvrzují členové poroty,přezkušovatel
přehlídkové dokumentace a sekretář, že se seznámili se všemi podmínkami soutěžní
přehlídky a zavazují se, že budou podmínky soutěžní přehlídky dodržovat.
17. 2. Účastníci
Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a dokumentace stavby vyslovují přihlašovatelé
souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky.

18. Autorská práva
18. 1.

Svolení k užití autorského díla

18.1.1. Dokumentace přihlášených staveb se předáním sekretariátu soutěžní přehlídky stává
majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity, popularizace a výstavní prezentace
přihlášených staveb při plném zachování autorských práv autorů stavby.
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18.1.2. Autoři staveb udělují přihlášením do soutěžní přehlídky vyhlašovateli souhlas užít jejich
autorská díla pro účely popularizace soutěžní přehlídky, jejích výsledků i jednotlivých
přihlášených staveb. Vyhlašovatel bude při tom důsledně uvádět jména autorů.
18.1.3. Autoři oceněných staveb dále postupují vyhlašovateli soutěžní přehlídky právo užívat
při prezentaci staveb, prezentaci a popularizaci soutěžní přehlídky, k oceněným stavbám
označení Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2016, Cena společnosti
Wienerberger Cihlový dům s pálenou střešní krytinou, Cena ČKAIT, Cena za
nejhezčí střechu, Cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel, Cena za nejlepší
rekonstrukci, Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ, Zvláštní cena
Vydavatelství JAGA media, Zvláštní cena Vydavatelství VEGA a Stavba VOX
POPULI BRICK AWARD 2016 v soutěžní přehlídce
BRICK AWARD 2016
Cihla v 21. století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
18.1.4. Vyhlašovatel uděluje autorům oceněných staveb právo užívat při prezentaci
oceněných staveb označení Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2016, Cena
společnosti Wienerberger Cihlový dům s pálenou střešní krytinou, Cena ČKAIT,
Cena za nejhezčí střechu, Cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel, Cena za nejlepší
rekonstrukci, Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ, Zvláštní cena
Vydavatelství JAGA media, Zvláštní cena Vydavatelství VEGA a Stavba VOX
POPULI BRICK AWARD 2016 v soutěžní přehlídce
BRICK AWARD 2016
Cihla v 21. století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
18.1.5. Užití autorských děl přihlášených do soutěžní přehlídky pro jiné účely, než jak jsou
uvedeny v těchto podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.
18. 2.

Souhlas přihlašovatelů s vystavením výběru z dokumentace přihlášených staveb
Odevzdáním dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením výběru z odevzdané dokumentace i v rámci propagace a medializace
soutěžní přehlídky a jejích výsledků.

18. 3.

Souhlas přihlašovatelů s publikováním dokumentace přihlášených staveb
Odevzdáním dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s publikováním a mediálním
využitím dokumentace staveb vyhlašovatelem.
Toto zmocnění platí pouze pro publicitu a medializaci spojenou bezprostředně se soutěžní
přehlídkou. Užití dokumentace pro jiné účely je vázáno na separátní souhlas autora.

18. 4.

Souhlas majitele stavby s návštěvou stavby pro účely publicity staveb přihlášených
do soutěžní přehlídky
Majitel stavby se souhlasem účastí stavby v soutěži zavazuje, že pro účely publicity
v mediích masové komunikace umožní návštěvu v domě fotografům a autorům článků.
Nedílnou součástí tohoto souhlasu je právo na respektování soukromí ze strany fotografů
a autorů článků vč. zachování anonymity, pokud jde o celkové foto exteriéru či identifikace
lokality, v níž je stavba umístěna.

19. Zveřejnění výsledků soutěžní přehlídky

Výsledky zveřejní vyhlašovatel oficiálně 1. dubna 2016 (pátek) a následně prostřednictvím
vybraných periodik.
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20. Protokol o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky
20.1.

Vypracování protokolu
Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností
souvisejících s průběhem soutěžní přehlídky, vypracuje po konečném rozhodnutí poroty
sekretariát soutěže Protokol o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky.
Protokol schvaluje předseda poroty, spolupodepisují členové poroty.

20.2.

Obsah protokolu
Protokol o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky obsahuje zejména zápisy z jednání
poroty včetně údajů o hlasování, rozhodnutí o vyloučení staveb z posuzování, seznam
všech posuzovaných staveb, posouzení oceněných staveb, rozhodnutí o udělení cen
a zvláštních cen včetně zdůvodnění rozhodnutí o udělení cen a prezenční listiny
z jednotlivých zasedání poroty.
Do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky se zaznamenávají i odlišné
názory členů poroty, jestliže o to tito výslovně požádají.
Přílohou protokolu jsou podpisy členů poroty, vyjadřující souhlas s rozhodnutím poroty
a s Protokolem.

20.3.

Distribuce protokolu
Kopii Protokolu o průběhu a výsledcích soutěžní přehlídky zašle sekretariát poté, co bude
protokol předsedou poroty schválen a členy poroty podepsán, účastníkům, vyhlašovateli,
České komoře architektů a partnerům soutěžní přehlídky.

21. Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěžní přehlídka koná
Soutěžní přehlídka bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění.

22. Schválení podmínek účasti v soutěžní přehlídce
22. 1.

Tyto podmínky byly projednány vyhlašovatelem a členy poroty na ustavujícím zasedání
poroty dne 5. října 2015.
V definitivním znění, po připomínkách Pracovní skupiny ČKA pro soutěže, byly schváleny
dne 4. listopadu 2015.

22. 2.

Tyto podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 5. listopadu 2015.

22. 3.

Tyto podmínky byly Českou komorou architektů prohlášeny za regulérní dopisem čj.:
1250-2015/Šp/Ze ze dne 2. listopadu 2015.
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Přihláška do soutěžní přehlídky
BRICK AWARD 2016
Cihla v 21. století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
Název stavby:*
Adresa stavby*
Zdicí / konstrukční materiál / doklad*
Materiál střešní krytiny / doklad*
Dokončení stavby / rok*
Přihlašovatel:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / e-mail*
Autor:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / e-mail*
Majitel stavby:*
Jméno*
Adresa*
Tel. / e-mail*
Investor:**
Jméno
Adresa
Tel. / e-mail
Projektant:***
Jméno
Adresa
Tel. / e-mail
Dodavatel:*
Jméno firmy
Jméno stavbyvedoucího
Adresa
Tel. / e-mail
Stavba realizovaná v rámci Programu
Porotherm dům Wienerberger
*údaje označené hvězdičkou jsou povinné
** uvádí se, vč. všech údajů, odlišuje-li se od majitele
*** uvádí se, vč. všech údajů, odlišuje-li se od autora

ANO / NE

Vztah k osobám vyloučeným z účasti:

Datum: …………………….

………….........................................................
Jméno a podpis přihlašovatele
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