Pályázati kiírás
XXII. BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság pályázathoz
A pályázat célja
Szakszerűen kivitelezett, eszté
tikus BMI Bramac tetőcseréppel
és tartozékelemeinek felhasználá
sával fedett épületek megismeré
se, leendő építtetőkkel való megis
mer tetése.

1. Pályázati határidő
Pályázati anyag beküldési
határideje: 2019. szeptember 30.
Eredményhirdetés:
2020. első negyedév a
BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság
díjátadó ünnepségén.

2. Pályázat jellege
A pályázat országos, nyilvános,
kétfordulós.

3. Részvételi feltételek
A pályázaton részt vehet tetőfedő,
kivitelező, aki a pályázati kiírás
feltételeit magára nézve kötelezőnek
elismeri.
Pályázni csak 3 évnél nem ré
gebben elkészült homlokzat- és
környezetkész épülettel lehet.
Pályázni csak minimum 100m2
tetőfelületű épülettel lehet.
A pályázóknak lehetővé kell tenni, hogy
a Bíráló Bizottság az épületeket a
helyszínen megtekinthesse.
A pályázaton a Bramac Kft. munkatár
sa vagy a számára készült épület nem
vehet részt.
A korábbi BMI Bramac Tetőfedő
Bajnokság pályázatokon már elbírált
épületekkel újra pályázni nem lehet.

4. Pályázati kiírás közread
 ása
- Hírlevél
- Internet
www.tetofedopalyazat.bramac.hu

5. Pályázattal kapcsolatos
további információk
a Bramac Kft.
Marketing osztályán:
Tel.: 88/590-891,
Internet
www.tetofedopalyazat.bramac.hu
vagy Tanácsadóinktól kérhetők.

A képek készülhetnek hagyományos, papír alapon is. A digitálisan
készült képeket nem szükséges
kinyomtatni.

7. Pályázatok beküldése
A pályázati anyag a
www.tetofedopalyazat.bramac.hu
oldalon keresztül küldhető be.
A pályázati anyag postai úton és
személyesen is eljuttatható
az alábbi címre:
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

6. Pályaművek tartalma

8. Pályázatok értékelése

n Kitöltött jelentkezési lap
n Kitöltött és aláírt fotózási
engedély
n Min. 3 db jó minőségű, színes,
digitális fotó az épület különböző
oldali külső megjelenéséről.
n Min. 5 db, de javasolt 10-15 db
digitális, színes fotó a BMI Bramac
tartozékokkal kivitelezett tetőfedés részleteiről (alátéthéjazat,
ereszcsomópont, adott esetben
vápa, tetőáttörés, csatlakozás,
bonyolultabb csomópontok vagy
annak részletének bemutatásával)
n A felújítás kategóriában 1 db fotó
a felújítást megelőző állapotról
n Félújítás kategóriában olyan
épülettel is lehet pályázni, ami
héjazatcserét vagy teljesen új
tetőszerkezetet kapott.
n Félkész épületek (burkolatlan,
színezés vagy nyílászáró nélküli)
a kiírás szerint nem felelnek meg
a részvételi feltételeknek, így
ezen pályázatokat az elbírálásnál
nem vesszük figyelembe.

Az értékelés szempontjai:
n Az alátéthéjazat és a fedés
szakszerűsége.
n Gerinc- és hajlatképzés
kivitelezése.
n Átszellőztetés, hófogás megoldása.
n Rendszerelemek alkalmazása.
n Különleges vagy egyedi
tetőformák, megoldások.
n Összkép
A beérkezett pályázatok a kiírás tar
talmi és formai feltételeinek való
megfelelőség alapján egy előválo
gatáson esnek át a beküldött fotók
alapján, és csak a minden szempont
ból elfogadható pályázatok kerülnek
zsűrizésre. Az első zsűrizésen a fotók
alapján arra alkalmasnak talált épüle
teket a helyszínen is megtekintjük.
A zsűrizés során minden pályamű
anonim, azokat a Tetőfedő szakma
ismert és elismert szakembereiből
és a Bramac Kft. munkatársaiból ál
ló, objektív szakmai zsűri értékeli.

9. Az értékelés menete

Díjak

I. Előválogatás a beküldött pályaművek fényképei alapján a formai
és tartalmi feltételeknek való
megfelelőségről.
II. Első zsűri a beküldött pálya-
művek fényképei alapján.
III. Helyszíni szemle
IV. Második zsűri, pályaművek díjazása.

A díjak összértéke: 2 000 000 Ft

10. Pályázati kategóriák
1. INTELLIGENS TETŐRENDSZER
1.1		 Lakóház (1-2 lakásos épület)
1.2 Társasház, középület (3 vagy több
		 lakásos társasház, középület)
2. ÚJ ÉPÜLETEK FEDÉSE
2.1 Lakóház (1-2 lakásos épület)
2.2 Társasház, középület (3 vagy több
		 lakásos társasház, középület)
3. FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK FEDÉSE
3.1 Lakóház (1-2 lakásos épület)
3.2 Társasház, középület (3 vagy több
		 lakásos társasház, középület)
		

11. Pályázatok díjazása

Minden kategóriában legalább
3-3 díjat adunk ki, a díjak átcsoportosítása a pályázati anyagok
függvényében előfordulhat.
Ha egy pályázó több kategóriában
is díjazott lenne, akkor csak a
magasabb helyezése alapján kap
díjat.
Intelligens tetőrendszer díjat adunk
ki az energiatakarékos megoldások
a Bramac Solar rendszer, a Bramac
Therm hőszigetelő rendszer szakszerű kivitelezéséért.

A szakmai zsűri a kiemelkedő
pályázatokat elismerő oklevéllel
jutalmazza.
A díjak átadására a 2020. első
negyedévében megrendezendő BMI
Bramac Tetőfedő Bajnokság ün
nepségén kerül sor. A rendezvényen
valamennyi, első szűrést követően
megfelelő és ezáltal az előzsűrizésre
került pályaművet kiállítjuk és
közülük egy, a résztvevők szavazata
alapján, Közönségdíjban részesül.
A díjazott tetők kivitelezői meghívást
kapnak a díjátadó ünnepségre. A
pályázat benyújtása nem jogosít
fel automatikusan a díjátadón való
részvételre.
A díjnyertes pályázatokat a sajtó
rendelkezésére bocsátjuk, illetve
saját kiadványainkban felhasználjuk,
ezért a zsűrizés első fordulójában
kizárólag azon épületek vehetnek
részt, amelyhez a Pályázó a
fotózási engedélyt is csatolta.
A pályázathoz sok sikert kívánunk!

Veszprém, 2019. június

Bramac Kft.

Jelentkezési lap
XXII. Bramac Tetőfedő Bajnokság pályázathoz
Pályázati kategóriák:
A tetőfedő adatai:

q 1.
q 1.1.
q
q
q
q

INTELLIGENS TETŐRENDSZER
Lakóház (1-2 lakásos épület)
Teljes Bramac tetőrendszer
Bramac Solar rendszer
Bramac hőszigetelő rendszer
Bramac Fém ereszcsatorna rendszer

q 1.2. Társasház, középület
(3 vagy több lakásos társasház, középület)
q Teljes Bramac tetőrendszer
q Bramac Sorlar rendszer
q Bramac hőszigetelő rendszer
q Bramac Fém ereszcsatorna rendszer

q 2.
q 2.1.
q
q
q
		
		
q

ÚJ ÉPÜLETEK FEDÉSE
Lakóház (1-2 lakásos épület)
Teljes Bramac tetőrendszer
Fém ereszcsatorna rendszer
Főbb Tetőtartozékok, BMI Bramac
rendszerelemek

q 2.2. Társasház, középület
(3 vagy több lakásos társasház, középület)
q Teljes Bramac tetőrendszer
q Fém ereszcsatorna rendszer
q Főbb Tetőtartozékok, BMI Bramac
		 rendszerelemek
		 (tetőfólia, kúpalátét, hófogás, szellőzés)
q Nem Bramac tetőtartozékok alkotják a tetőt

Neve:............................................................................................................................................................................................

q 3.2. Társasház, középület
		
(3 vagy több lakásos társasház, középület)
q Teljes Bramac tetőrendszer
q Fém ereszcsatorna rendszer
q Főbb Tetőtartozékok, BMI Bramac
		 rendszerelemek
		 (tetőfólia, kúpalátét, hófogás, szellőzés)
q Nem Bramac tetőtartozékok alkotják a tetőt

Telefon:……………..............…...E-mail:.......................................................................................................................................

q 3.
q 3.1.
q
q
q
		
		
q

(tetőfólia, kúpalátét, hófogás, szellőzés)

Nem Bramac tetőtartozékok alkotják a tetőt
FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK FEDÉSE
Lakóház (1-2 lakásos épület)
Teljes Bramac tetőrendszer
Fém ereszcsatorna rendszer
Főbb Tetőtartozékok, BMI Bramac
rendszerelemek
(tetőfólia, kúpalátét, hófogás, szellőzés)

Nem Bramac tetőtartozékok alkotják a tetőt

Tetőcserép modell:
q Duna
q Római
q Montero
Felület:
q Star

q Aerlox Ultralight Classic q Tegalit
q 7fok
q Tectura
q Max
q Reviva

q Thermo Protector

Tetőcserép színe:
q antico
q antik
q antracit
q barna
q bordeaux
q canyon

q Protector

q Rubin 9V
q Smaragd
q Turmalin

q Novo

q Merito Plus

Neve:............................................................................................................................................................................................
Címe:

..........................................................................................................................................................................

Telefon:……………..............…...E-mail:.......................................................................................................................................
A tervező adatai:
Címe:

..........................................................................................................................................................................

Telefon:……………..............…...E-mail:.......................................................................................................................................
A tulajdonos adatai:
Neve:............................................................................................................................................................................................
Címe:

..........................................................................................................................................................................

Az épület adatai:
Címe:

..........................................................................................................................................................................

Tetőfedés időpontja: ..............................................................................................................................................................

A zsűrizés első fordulójában kizárólag azon épületek vehetnek részt, amelyhez a Pályázó
a fotózási engedélyt is csatolta.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás, jelentkezési lap és fotózási engedély letölthető, kitölthető www.tetofedopalyazat.
bramac.hu honlapunkról.
A pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit elfogadom és hozzájárulok, hogy személyes
adataimat a Bramac Kft. a pályázattal összefüggésben kezelje.

q cédrus
q ébenfekete
q gesztenye
q gránit
q lávavörös
q magico

q montano
q natura
q natúrvörös
q platina
q rézvörös
q rubinvörös

q sötétbarna
q sötétvörös
q teakfa
q téglavörös
q terra
q vecchio

q vörös
q vörösbarna
q egyéb

XXI. Bramac Tetőfedő Bajnokság pályázat díjazottjai

ÚJ ÉPÜLETEK

I. hely - Kövecses Tamás, Rábapatona

II. hely - ifj. Pápa Mihály, Nagyhalász

III. hely - Nyujtó József, Környebánya

Szakmai elismerő o.- Kántor Lajos, Egyházashollós

Szakmai elismerő o. - Császár József, Úrhida

Szakmai elismerő o. - ifj.Fekete Rudolf, Tata

FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK

Szakmai elismerő o.- Kövecses Tamás, Rábapatona

Elismerő oklevél - Gangl Zoltán, Szombathely

Elismerő oklevél - Kanka Norbert, Halászi

Elismerő oklevél - Nágl Henrik, Vértesboglár

Elismerő oklevél - Török József, Újkígyós

I. hely - Becséri János, Aba

II. hely - Császár József, Úrhida

III. hely - ifj. Pápa Mihály, Nagyhalász

Elnöki elismerő oklevél - Nesó László, Berhida

Szakmai elismerő o. - Bukovinszki Viktor, Szűcsi

Szakmai elismerő o. - Böröndi Valentin, Sopron

Elismerő oklevél - Király Imre, Kereki

INTELLIGENS TETŐRENDSZER

Bramac Kft.
8200 Veszprém,
Házgyári út 1.
www.tetofedopalyazat.bramac.hu
Szakmai különdíj - Farkas György, Dinnyés

I. hely - Becséri János, Aba

II. hely - Wágner Gáspár, Szigetbecse

III. hely - Nagy Sándor, Debrecen-Józsa

Különdíj - Pahocsa Kálmán, Rákóczifalva

Tel.: 88/590-891
Fax: 88/590-893

