17. SALON ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ 2014
Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl
se vztahem k architektuře a stavitelství.
PRO KOHO
Zúčastnit se může kdokoliv bez rozdílu věku nebo dosaženého vzdělání.
KDY
do 15.1.2015 podání přihlášky, odevzdání panelu
xx.xx. 2015 vernisáž výstavy spojená s módní přehlídkou
xx.xx. 2015 výstava v Nosticově paláci v Praze
od xx.xx. 2015
putovní výstava po ČR
KDE
Nosticův palác na Malé Straně v Praze
NÁLEŽITOSTI VÝSTAVNÍHO PANELU
Práce na pevném lehkém panelu (KAPA 5 mm) formátu 70 x 100 cm, orientovaném na
výšku.
Název díla a jméno autora nebo autorů, kontakty na atelier v pravém dolním rohu.
Počet panelů libovolný, jeden panel - jedna přihláška.
Panely je třeba donést na adresu Obec architektů, Bělohorská 10, Praha 6 – Břevnov
dne 15. 1. 2015 od 9-15 hodin
REPRO FETTERLE, e-mail repro.fetterle@volny.cz, tel. 233 330 651
nabízí tisk, nalepení na kapa desku a odvoz do Nosticova paláce
JAK SE PŘIHLÁSIT
Osobně na adrese Obec architektů, Bělohorská 10, Praha 6 – Břevnov

POPLATEK ZA REGISTRACI
1000 Kč
200 Kč
1500 Kč

člen Obce Architektů, ČKAIT, AIA a Sdružení sochařů
studenti
ostatní

je možno zaplatit v kanceláři Obce architektů osobně
případně zaslat na účet Obce architektů a do předmětu zprávy uvést identifikační údaje
POŘADATEL
Obec architektů
ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
AIA ČR - asociací interiérových architektů České republiky,
Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně,
Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska a s architekty ze Slovenska a Srbska.

KONTAKTY
www.salonoa.cz
www.facebook.cz/salonoa
Koordinátorka výstavy :

Iva Brunclíková
tel. 257 535 032, mobil 724 033 070
iva@architekt.cz

Gestor:

akad. arch. Petr Fuchs
akad. arch. Miloslav Čejka

Propagace:

Jana Fischerová
Vojtěch Sigmund 604 933 544

Záštitu nad 17. Salonem architektů a inženýrů převzal Mgr. Daniel Herman, ministr Kultury
Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno a příjmení (popř. e-mailová adresa) za účelem výběru výherce, příp.
předání výhry v soutěži. Výherce též souhlasí se zveřejněním svých údajů v rozsahu
jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách
organizátora a pořadatele. A dále souhlasí se zveřejněním svého soutěžního projektu
zaslaného organizátorovi na webových stránkách organizátora i zmíněných sociálních
sítích.

