Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty
a
členky rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a
územního plánování
Ing. Radky Loučkové Kotasové
vyhlašuje Liberecký kraj společně s partnerskými organizacemi veřejnou soutěž

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019

CENA JUNIOR
Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro
stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je
určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a
architekturu.
Soutěž se vyhlašuje za těchto podmínek
Podmínky zařazení do soutěže:
1. Autor musí být v době podání přihlášky žákem nebo studentem střední, vyšší školy nebo
vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo
žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji,
ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji.
2. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně.
3. Při hodnocení budou upřednostňovány parametry – vazba na stavebnictví a architekturu,
soulad s okolím, energetická náročnost, využití obnovitelných zdrojů a environmentální
dopad na okolí.
4. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 31. 5. 2019 včetně (stavba mohla být mezi
přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).
5. Přihlašovatelem je jedinec, který může být autor, realizátor projektu, člen autorského nebo
realizačního týmu /max. 3 členný kolektiv/. Přihlašovatel musí doložit písemný souhlas
vlastníků autorských práv, vázaných k přihlašovanému dílu, majitele díla všech účastníků
realizace předmětného díla, spolu s podanou přihláškou.
6. Je právem poroty rozhodnout o vytvoření skupin projektů, ty pak hodnotit a z nich vybírat
nejlepší.
7. Vazbu přihlašovatele k Libereckému kraji objektivně posoudí porota a dle následného
vyhodnocení zaujme stanovisko k případné nominaci.
8. Porota soutěže je oprávněna doporučit výjimečné přihlášky k dalším formám ocenění!
9. Je právem poroty nevybrat žádného vítěze.

Podmínky účasti v soutěži a obsah přihlášky
1. Termín pro podání přihlášky: do 12:00 hodin 31. 5. 2019, na podatelnu Krajského úřadu
Libereckého kraje – U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, tištěnou formou a na CD v uzavřené obálce,
výrazně označené textem „Soutěž Karla Hubáčka – Cena JUNIOR – NEOTVÍRAT“.
2. Jeden subjekt může přihlásit maximálně tři přihlášky, v jedné obálce může být pouze jedno dílo (jeden
projekt).
3. Přihláška se stává závaznou okamžikem připsání registračního poplatku na:
Ø účet číslo: 5632036389/0800
Ø variabilní symbol: 999
Ø zpráva pro příjemce: označení přihlašovatele
4. Přihláška může být podána pouze jedním přihlašovatelem. Přihlašovatelem je účastník, který podal
přihlášku. Jedno dílo, projekt nesmí být přihlášeno více přihlašovateli.
5. Závazná přihláška musí obsahovat dokumentaci v předepsaném rozsahu:
Ø vyplněnou přihlášku;
Ø potvrzení ředitelství vzdělávací instituce o studiu;
Ø identifikační údaje /název projektu, (uvažovaná) lokalita;
Ø stručný popis řešeného díla se zvýrazněním originality nebo výjimečnosti (max. 2 strany A4);
Ø obrazová dokumentace (4 – 6 snímků, výkresů nebo historických dokumentů v prezentační
kvalitě);
Ø pro potřeby prezentace dodá přihlašovatel grafické zpracování (např. koláž z obrázků) s velmi
krátkou anotací díla ve formátu PDF. Velikost prezentačního materiálu 840/594 mm (formát
A1 na výšku) v elektronické podobě na CD nosiči.
6. Registrační poplatek za každou přihlášku je 50,- Kč.
7. V případě neúplné přihlášky je právem poroty takovou přihlášku bez náhrady vyřadit nebo
poskytnout přihlašovateli prostor pro její doplnění.
8. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v říjnu 2019. Vítěz bude věcně a finančně odměněn.
9. Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s podmínkami soutěže „Soutěž
Karla Hubáčka“, cena Junior, Stavba roku Libereckého kraje 2019. Přihlašovatel prohlašuje, že je
oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním
dodaných podkladů na www.stavbaroku.lk, v partnerském tisku dalších médiích, případně při další
prezentaci oceněných staveb a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva
třetích osob. 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 prezentaci oceněných
prací a děl.
10. Kontaktní adresy:
Ø Informace: www.stavbaroku.lk , www.kraj-lbc.cz, www.arr-nisa.cz,
Ø dotazy na administrátora: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
+420 602 342 934

Přihláška – Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019

CENA JUNIOR
Jméno a adresa přihlašovatele:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________

Telefon: ___________________________

Přihlašované dílo (projekt, jeho název): __________________________________________________________
Forma účasti na přihlašovaném díle nebo vztah k němu:
__________________________________________________________________________________________

Anotace díla: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

___________________
Přihlašovatel

__________________________
Datum

_________________________
Razítko, podpis

Je právem poroty rozhodnout o vytvoření skupin projektů, ty pak hodnotit a z nich vybírat nejlepší. Vazbu přihlašovatele k Libereckému
kraji objektivně posoudí porota a dle následného vyhodnocení zaujme stanovisko k případné nominaci. Porota soutěže je oprávněna doporučit
výjimečné přihlášky k dalším formám ocenění!

