PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2016
A) Zelená střecha na rodinném domě

(nebo jeho části – garáž, přístřešek….)
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 40 m².
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.

B) Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 100 m².
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.
Typy objektů:
		
		
		

•
•
•
•

Budovy pro bydlení s více byty
Administrativní budovy a budovy občanské výstavby (např. sídla firem, úřady, školy, nemocnice, sportovní haly, divadla)
Budovy pro výrobu a služby (nákupní centra, tovární haly, logistická centra, sklady, montážní haly…)
Dopravní a podzemní stavby (tunely, podchody, podzemní garáže a parkoviště)

Zaškrtněte variantu A nebo B.
1. Název a stručná specifikace díla:

2. Místo realizace – přesná adresa (nejlépe včetně GSM souřadnic):

3. Termín realizace					

Rozsah díla (cca m²)

4. Přihlašovatel (Fakturační adresa: přesný název firmy podle ŽL nebo instituce):

IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba(y):
Tel.:		

E-mail:

www:
Prohlašuji čestně, že jsem:
autorem díla
zhotovitelem (jedním ze zhotovitelů) díla

investorem díla

provozovatelem přihlášeného díla

5. Zhotovitel:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

6. Další zhotovitelé (název firmy a specifikace dodávky):

7. Autor (autoři) projektu:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

8. Investor:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže.
Dávám souhlas s uveřejněním veškeré mnou dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výstavách soutěžních prací a v souvislosti s šířením
informací, propagací a publicitou akce Zelená střecha roku. Pro tyto potřeby poskytnu bezplatně grafické, fotografické a textové podklady v digitální podobě a potvrzuji, že všechny podklady mají vyřešena autorská práva. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce
zpracovával Svaz zakládání a údržby zeleně souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro soutěž
Zelená střecha roku 2016.

Podpis přihlašovatele, datum

Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a zašlete poštou na adresu:
Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s., Údolní 567/33, 602 00 Brno
nebo naskenovanou na info@szuz.cz

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

