Учасником конкурсу може бути: юридична особа, фізична особа підприємець, фахівець, авторський
колектив.
Учасник конкурсу заповнює інформацію про себе (формуляр 1).
Учасник конкурсу заповнює мотиваційний лист (формуляр 2).
Учасник обирає серед своїх робіт від трьох до п’яти референтних проектів на відповідну до конкурсу
тематику, які подаються окремо (формуляр 3).
Референтні проекти можуть бути виконані командою або будь ким з її учасників.
Під час 1-го туру (кваліфікації) не вимагаються проектні рішення щодо поставлених завдань в рамках
конкурсу. Участь у 1-му турі не відшкодовується.
Формуляри та матеріали референтних проектів подаються одним файлом у заданій послідовності
в форматі PDF. Назва файлу: Заявка на участь в конкурсі
Кінцевий термін подачі: до 18:00, вівторок, 07 травня 2019 р.
Матеріали надсилаються на адресу конкурсу: archcontest.vn@gmail.com
Контактна особа: Яківчук Сергій
Телефон: (093) 94-107-31
У темі листа вказати: archcontest 2019
Заявки, надіслані після 18:00 07 травня 2019 року, розглядатися не будуть.
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Даний документ «Заявка на участь у закритому національному архітектурному конкурсі "Публічний простір
між будинком офіцерів та будинком побуту Ювілейний» містить наступні формуляри, які потрібно
заповнити:

№
1
2

3

Формуляр
Інформація про учасника

Заповнено (ким)
Заповнюється від імені команди

Мотиваційний лист
Заповнюється від імені команди
(опис розуміння поставленого
завдання та викликів під час
роботи над конкурсом)
Референтні проекти
Заповнюється автором/
(від трьох до п’яти)
співавтором референтного
проекту

Кількість сторінок / Формат
1 стор. A4,
1 стор. A4

1 проект:
Титульна сторінка
(1 стор. A4 – опис); Документація
(1 стор. A3 - графічні матеріали)
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Формуляр 1 (заповнюється один на команду)
Інформація про учасника
Учасник
□ юридична особа
□ фізична особа підприємець
□ фахівець
□ авторський колектив
Назва (для
юридичної особи)
Контактні дані
ПІБ контактної особи
Місто
Телефон
e-mail
Склад команди
ПІБ

Місце роботи

Фах

Дата
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Формуляр 2: Мотиваційний лист
макс. 1 стор A4 (шрифт: Arial, кегель 12)
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Формуляр 3 : Референтний проект (від трьох до п’яти) заповнювати на кожен проект окремо
Опис проекту

Назва об'єкту
Місце розташування
Тип замовлення

□ пряме замовлення □ тендерне замовлення □ конкурс

Строк проектування/будівництва
Замовник
Опис виконаного завдання, опис
послуг
Відповідність референтного
проекту темі конкурсу

□ повністю □ частково

Контактна особа для довідки
про референтний проект

ПІБ
Тел.
e-mail

Дана сторінка доповнюється 1 альбомним аркушем А3 з графічними матеріалами проекту.
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