CREATON Tetőszépségverseny 2013.
Pályázat tetőfedőknek és kivitelezőknek.
Pályázati kiírás

1.0. A pályázat célja
A Pályázat célja a Creaton tetőcserepekkel magas építészeti színvonalon megtervezett és szakszerűen
kivitelezett épületek megismertetése mind a szakmai, mind a szélesebb a közvéleménnyel.

2.0. A részvétel feltételei
2.1. Pályázni lehet bármely – az elmúlt 2 évben – Magyarországon megvalósult lakó- és középülettel vagy
nyaralóval, továbbá ilyen épületek átépítésével, bővítésével, felújításával.
2.2. A pályázaton történő részvételhez az építtető és a tervező hozzájárulása is szükséges.
2.3. A pályázaton olyan tetőfedők, kivitelezők indulhatnak, akik a benevezett épület jogosult kivitelezői és a
pályázat feltételeit kötelezően elfogadják.

3.0. Kizáró okok
3.1. Kizáró okot jelent, ha a pályázó, a Bíráló Bizottság bármely részvevőjének hozzátartozója, munkaviszony
szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja.
3.2. A hiányos, vagy a kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.
3.3 Kizáró okot jelent olyan tetővel pályázni, mellyel az elmúlt év(ek) során már került pályázat benyújtásra.

4.0. A Bíráló Bizottság
A bírálatra és a díjak odaítélésére a tetőfedő szakma, az ÉMSZ, a BMGE és a Creaton ismert szakembereiből álló Bíráló Bizottságot kértünk fel. A Bíráló Bizottságba meghívást kap a Tetőszépségverseny előző
évi kiírásának győztese.
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5.0. A pályázati díjak, elismerések
5.1. A „Creaton Tetőszépségverseny 2013.” díjainak értéke:
- első helyezett:

300.000 Ft

- második helyezett:

150.000 Ft

- harmadik helyezett: 100.000 Ft
5.2. A díjak mellett a Bíráló Bizottság külön elismeréseket adhat.
5.3. A pályázat első 15 helyezettjét a CREATON saját költségén elindítja az ÉMSZ Év Tetője nívódíj pályázaton 2013-ban
5.3. A díjat a jelentkezési lapon megjelölt kivitelező tetőfedő kapja. Több pályázó esetén a díj megosztható.
5.4. A Kiíró a beérkezett anyagok alapján fenntartja a lehetőséget díjazás módosítására.
6.0. A Pályázati anyag összeállítása
6.1. A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és a nyilatkozatok
tartalmi és formai szempontból egyaránt hiánytalan benyújtása.
6.1. Nyomtatott rész
Az épületet és a tetőt különböző nézetében bemutató minimum 4 db (10x15 cm) színes fénykép.
6.2 Digitális rész
A beküldött digitális adathordozón (CD/DVD) – a kinyomtatott képeken túlmenően – további minimum 6
db, a tető szerkezeti és csomóponti és kivitelezési részleteit is bemutató fotó lehet. (Azaz összesen minimum 10 db kép). A kinyomtatott képeket kérjük digitális adathordozón is csatolni.

6.3. Jelentkezési lap és Nyilatkozatok
• Jelentkezési lap és Építtetői és Tervezői hozzájáruló nyilatkozat (1. sz. Melléklet)
7.0. A Pályázat benyújtása
• A pályázat leadható a szaktanácsadónál, beadható személyesen vagy beküldhető postán.
• A pályázat beadásának helye, címe: Creaton Hungary Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
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8.0. Bírálati szempontok
A tetőfedés kivitelezésének szakszerűsége (alátéthéjazat, fedés, gerinc- és hajlatképzés, átszellőzés,
hófogás, tető-kiegészítők, stb.) mellett az épület, a tetőforma valamint a kiválasztott és alkalmazott fedés
összképe.
9.0. Határidők, dátumok
A pályázat meghirdetése:

2013. július 12.

A pályaművek beadása:

2013. november 08.

Eredményhirdetés és díjkiosztás:

2014. január 17-18

10.0. Az értékelés folyamata
Az értékelés két ütemben zajlik.
Első alkalommal a beérkezett fotók alapján egy előválogatásra kerül sor.
Második alkalommal a helyszínen is megtekintett épületek közül a Bíráló Bizottság kiválasztja és rangsorolja a díjazottakat.
11.0 Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A kiíró, Creaton Hungary Kft. a pályázó épületet referenciaként, illetve az arról készült fotókat marketing tevékenysége során időbeli és térbeli korlátozások nélkül, ma ismert és a jövőben ismertté váló média csatornáinak segítségével, de a pályázó és a tulajdonos személyiségi jogainak figyelembe vételével, külön díjazás nélkül korlátlanul felhasználhatja, a fotókat sokszorozhatja. Az épület tulajdonosának adatait a kiíró nem hozza
nyilvánosságra, az épületre vonatkozólag a fotók mellett csak az épület típusa és a helység neve szerepel.
A pályázathoz – minden egyes pályázónak – sok sikert kíván a Creaton Hungary Kft.
További információ: Creaton Hungary Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550
E-mail: info@creaton.hu
Mellékletek
1. sz. melléklet:

Jelentkezési adatlap és Építtetői és Tervezői hozzájáruló nyilatkozat

Lenti, 2013. július 12.
Creaton Hungary Kft
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