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Přihláška do soutěže 

 
Cena CECHU KPT ČR 

 
Přihlašovatel: 
 
Firma:……………………………………………………………….…….….…………. 
Statutární zástupce:… …………………………………..……………………………. 
Ulice,č.p.: ………………………………………………………….………….………… 
Město, PSČ:………………………………………………….………………….……… 
E-mail: ……………………………………..Tel:  ……………………………………… 
 
Stručný popis přihlašovaného objektu: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Použitý materiál: ……………………………………………………………….………. 
 
Stručná charakteristika použité technologie: 
……………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………….…………..……………. 
…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………. 
 
Datum dokončení realizace: ………………………………………………………..….. 
/přihlašovat lze práce dokončené v roce 2014/ 
 

Kategorie: 
 

1. Nejlepší klempířské dílo – Memoriál Jiřího Krmáška 
a) Fasády 
b) Novostavby 
c) Rekonstrukce 
d) Věže 

2. Nejlepší pokrývačské dílo 
a) Historické objekty 
b) Ostatní objekty 

3. Nejlepší tesařské dílo 
/zaškrtněte příslušnou kategorii/ 

 

  jsme členy: 

 CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ 
 ČESKÉ REPUBLIKY 

CECH KPT ČR strana 2����  / 2����   IČ 63830574 
Pražská 1279/18 tel.:272 681 314 bankovní spojení: 
102 00 PRAHA 10 mob: 725 137 590 KB 128450297/0100 

http://www.cech-kpt.cz  email: cech@cech-kpt.cz  registrována u MV II/s-OS/1-28174/95R 
 
 

 

 
Adresa objektu: 
 
Název: …………………………………………………………………………..…… 
Ulice: …………………………………………………………………………………. 
Město : ……………………..PSČ: ……………. Země: …………………………... 
 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s 5 fotografiemi /2x hotové dílo, 3x detail z realizace/  
elektronickou poštou na emailovou adresu: cech@cech-kpt.cz  
 
Uzávěrka p řihlášek je 3. ledna 2016. 
 
Prohlášení: 
 
Svým podpisem stvrzuji souhlas všech ostatních zainteresovaných subjektů /subdodavatele prací, 
hlavního dodavatele stavby, investora apod./ s účastí v soutěži. 
 
 
 
Datum ……………………… Podpis statutárního zástupce ………………………………...……… 
 
 
Více informací poskytne Cech KPT ČR, tel. +420 725 137 590,e-mail : cech@cech-kpt.cz 
Přihlášku a pravidla soutěže naleznete také na internetových stránkách: www.cech-kpt.cz 
 

 
Pravidla soutěže: 
 

1. Soutěž je otevřená pro všechny řemeslníky, firmy a střední odborná učiliště v České 
republice 

2. K přihlášce dodat 1x logo realizační firmy na zvláštním listě /prezentace firmy na 
výstavě Střechy Praha/ 

3. Soutěž je anonymní – z fotografií nesmí být patrna realizační firma 
4. Komise se skládá ze členů Cechu KPT ČR a z odborné veřejnosti 
5. Dílo musí být realizováno v roce 2015 
6. Kategorie se bude vyhlašovat, pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků 
7. Ceny: vítězné firmy budou prezentovány na výstavě Střechy Praha a bude jim 

zajištěna propagace v odborných časopisech 
- vítězné firmy v jednotlivých kategoriích obdrží 
  pohár a diplom, vítězové 2. a 3. místa obdrží diplom 

8. Vyhlášení vítězů: veřejné vyhlášení proběhne na výstavě Střechy Praha, vítězům 
bude předáno ocenění na slavnostním večeru výstavy Střechy Praha 

 


