
Název firmy:

Autoři:

Telefon:

l. č. softwaru:

Název soutěžní práce:

Popis soutěžní práce:
(možno na samostatný list)

Adresa firmy:

Převzal za pořadatele soutěže: ______________________________________________________________

Podpis pořadatele soutěže:  _______________________________________Datum: __________________  

Předané výkresy,  
příp. fotografie:

Předaná zálohovací 
média (CD-ROM, DVD  
atd.) s vypsanými 
soubory:

Prohlašuji, že souhlasím(e) s vystavením této soutěžní práce na akcích pořádaných společností 
AB Studio spol. s r.o. (pořadatel soutěže Stavební CAD Projekt 2013).

Jméno a firma:

Podpis soutěžícího:    Razítko:

Kategorie: architektura a stavební projekt ocelové konstrukce
(zvolenou kategorii 
označte křížkem)

Pozor: Uzávěrka soutěže je 5. 4. 2013
CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio spol. s r.o., všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří jejich příslušným majitelům. © Copyright 2012 AB Studio spol. s r.o.

studentské projektytechnické zařízení budov

betonové konstrukce

Přihláška do soutěže 
STAVEBNÍ CAD PROJEKT 2013

Stavební CAD projekt 2013 
je tradiční soutěží architektonických ateliérů 
a projekčních kanceláří o nejlepší prezen-
taci stavební či profesní projektové doku-
mentace zpracovaného pomocí produktů 
dodávaných společností AB Studio.

Soutěž
je vyhlášena pro firmy, jež jsou registrovaný-
mi uživateli softwarových produktů, které 
dodává společnost AB Studio. Zejména se 
jedná o rodinu produktů CADKON, Advance 
a produkty společnosti Autodesk. Soutěž je 
určena pro architekty, stavební projektanty, 
statiky a projektanty TZB.

Forma předání práce
Soutěžní výkresy společně s řádně 
vyplněnou přihláškou je nutné předat jako 
soubory na zálohovacím mediu (CD-ROM, 
DVD atd.), volitelně lze přiložit ukázkové 
výkresy (výstupy z plotru nebo tiskárny). 
Rozsah soutěžní práce je dán na uvážení 
autorů projektu, kteří se do soutěže 
přihlašují. Soutěží projekty, autor může 
přihlásit více soutěžních projektů, přičemž 
na každý projekt je nutné vyplnit samostat-
nou přihlášku.

Uzávěrka soutěže
Soutěžní projekty je možné spolu s řádně 
vyplněnou a podepsanou přihláškou 
předávat nebo zasílat AB Studiu do 5. 4. 2013. 
Projekty odevzdávejte na adrese AB Studia – 
Jeremenkova 90a, Praha 4.

Vyhlášení výsledků
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se 
uskuteční dne 25. 4. 2013 v 11:00 hod. v Brně 
na stánku společnosti AB Studia v rámci mez-
inárodního stavebního veletrhu IBF. 

Porota
Odborná porota 20. ročníku je složena ze 
zástupců společností AB Studio, Graitec SA 
a Adris Ltd. 

Soutěžní kategorie 20. ročnku:

 • architektura a stavební projekt

 • technické zařízení budov

 • betonové konstrukce

 • ocelové konstrukce

 • studentské projekty 

Aktuální informace o soutěži najdete na 
www.stavebnicadprojekt.cz


