Pályázati felhívás
Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata

Szárazépítési Nívódíj ’08
címmel országos, nyilvános, névaláírásos pályázatot hirdet
1.

Pályázati hirdetmény

A pályázat célja építészeti, műszaki, valamint gazdaságossági szempontok alapján tervezett, igényes szerelt
technológiával kivitelezett belsőtér-kialakítások (szerelt válaszfalak, álmennyezetek, álpadlók, akusztika,
burkolatok, szerelt tűzvédelem, tetőtér stb.) bemutatása, népszerűsítése.
Pályázni lehet minden Magyarországon épült lakó-, köz- vagy ipari épület belsőtér-kialakításával, amely
döntően szárazépítési technológiával készült 2007, illetve 2008. évben. A bemutatott munka lehet új, vagy
felújítási feladat is. A pályázat országos, nyilvános, névaláírásos, amelyen minden belföldi természetes és
jogi személy részt vehet, aki, vagy amely a belsőtér-kialakítás tervezője vagy kivitelezője volt. Egy pályázó
több, egymástól független pályaművel is pályázhat. Nem kizáró, ha egy pályázó cég alkalmazottja,
tulajdonosa egyben a Bírálóbizottság felkért tagja. Ebben az esetben az adott pályázatot érintő kérdésben a
bírálót nem illeti meg szavazati jog.
2.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton való részvétel a tagozat tagjai (forgalmazók, kivitelezők) számára javasolt. A pályázatot az
ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat címére (1013 Budapest, Döbrentei tér 1.) kell beküldeni.
Pályázatbenyújtási határidő: 2008. augusztus 21.
A melléklet tartalmazza: a pályázó, a feladat (projekt), a tervező, az anyaggyártó, forgalmazó és a megrendelő adatait (név, cím, épületmegnevezés, rendeltetés, jellemzők, átadás stb.)
A Bírálóbizottság kizárja a határidő után beérkező, valamint az összeférhetőséget sértő pályaműveket. A
díjazott pályázat dokumentumai a kiíró tulajdonába kerülnek, s az a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok
betartásával külön ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja őket. Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat jogosult
arra, hogy a pályázatra beküldött munkákat saját kiadványaiban megjelentesse.
3.

A pályázat díjazása

A beadott pályázatok közül 3 pályaművet díjaznak. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak. Az
eredményhirdetésre, valamint a díjazott pályaművek bemutatására a 2008. szeptember elején megrendezésre
kerülő Szárazépítő Szakmai Nap alkalmával kerül sor.
A Bírálóbizottság öttagú. Tagjai a hazai felsőoktatás prominens személyei, valamint a hazai szárazépítés
kivitelezői közül felkért személyek lesznek.
4.

A benyújtandó pályaműveknek a következőket kell tartalmazniuk:

4.1. Tervdokumentáció:

- alaprajz(ok)
- metszetek
- részletrajzok, csomópontok
- rétegrendek
- műszaki leírás
4.2. Fényképek:
- az épületről
- a belső térről, terekről
- részletek
- esetleg eltakart szerkezetek
4.3. Lezárt boríték a pályázó adataival
5. Egyebek
Az előzőeken kívül a pályázati dosszié tartalmazhat a pályamunkáról készített rövid videofelvételt, valamint
a projekt kivitelezéséről készített építtetői véleményt is. A Bírálóbizottság a pályázatok értékelésekor
helyszíni szemlét is tarthat. A pályázat kiírásáról, valamint az eredményhirdetésről egy szakmai lapban is hírt
adunk.
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