
Přihláška do soutěže o Zlatou tašku
Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 12. 2020.
Registrační poplatek za každý přihlášený exponát je 1 500 Kč.

Soutěž je určena pro exponáty, které
• budou vystaveny na veletrhu Střechy Praha 2021

• jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní, přinášejí pokrok a určují trend vývoje ve svém oboru, mají zajímavé technické  
řešení, netradiční nápad, nabízí mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, jsou zajímavé z ekologického hlediska, zaručují chemickou  
a biologickou nezávadnost, jsou energeticky úsporné, mají obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí, apod.

Počet přihlášených exponátů od jednoho přihlašovatele není omezen.

Přihlášeny mohou být exponáty, které již byly oceněny na jiných výstavách nebo v jiných soutěžích,  
avšak Zlatá taška Střechy Praha může být udělena témuž exponátu pouze jednou.

Hlavní kriteria hodnocení:
originalita řešení, technické parametry, životnost, ekologie, dodržení legislativy.

Přihlašovatel dodá pro účely posouzení: 

www.strechy-praha.cz

Podpis a razítko osoby oprávněné k podpisu 
za objednatele 

Jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu 
za objednatele 

Místo

Datum

ZLATÁ TAŠKA

Vystavovatel

Kontaktní osoba – tel., e-mail

Přesný název exponátu

Výrobce

Popis exponátu

Soutěž o nejlepší exponáty veletrhu Střechy Praha 2021
 
Výhody účasti v soutěži

• označení exponátů přímo na veletrhu

• prezentace jednotlivých exponátů na www veletrhu

• porota soutěže sestávající ze zkušených nestranných odborníků

• slavnostní vyhlášení a ocenění vítězných exponátů symbolem soutěže a diplomem v průběhu veletrhu

• mediální publicita pro oceněné exponáty

Pokud přihlašujete více exponátů, použijte více formulářů.

A. Popis výrobku:
1. Charakteristika a originalita výrobku

2. Technické parametry (rozměry, hmotnost, …)

3. Životnost výrobku (popř. kvalita použitých materiálů)

4. Estetické řešení

5. Rozsah poskytovaného servisu (např. dokumentace pro projek-
tanty, …)

6. Možnost recyklace po uplynutí životnosti

7. Ostatní (např. vliv na životní prostředí, cenová dostupnost, …)

B. Přílohy:
1. Prohlášení o vlastnostech a/nebo prohlášení o shodě

2. Certifikáty, Osvědčení, Protokoly o zkouškách  
nezávislých subjektů 

3. Dokumentace – obrazová, projektová, ceník 

4. Publikace (např. odborné články v tisku,…)

5. Informace o případných oceněních

6. Ostatní

Souhlasíme s podmínkami soutěže.

Poznámka: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná. Bez vyžádání se dokumentace a vzorky nevracejí.
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