
Den architektury 2014 v České republice připravuje o. s. Kruh

Den architektury 2014 v Plzni připravuje Plzeň 2015, o. p. s.
v rámci programů Pěstuj Prostor a Plzeňský architektonický manuál

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení

MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů

Tímto se zavazuji, že v případě vybrání přihlášené realizace zajistím dne 5. 10. 2014 od 14 do 17 hodin přístup do objektu i komento-
vané prohlídky objektu. Prohlídky budou začínat v každou celou hodinu (ve 14:00, 15:00, 16:00) a potrvají přibližně 30 minut.

Komentovanou prohlídkou se v případě architektů myslí vyprávění o procesu a realizaci autorského návrhu a o spolupráci s investo-
ry; v případě uživatelů pak přiblížení, jak se v dobré architektuře žije či pracuje, jak probíhala spolupráce s architekty a jaké jsou 
přednosti (případně nedostatky) výsledné realizace. Část z prohlídkového času může být věnována volné diskusi s návštěvníky. 
Publikum bude z řad poučené i široké veřejnosti, jednotlivé prohlídky budou omezeny počtem cca 20 osob.

Přihlásit lze více realizací jednoho autora, uživatele nebo realizátora, pro každou vybranou realizaci je ale nutno zajistit přístup do 
objektu a komentovanou prohlídku. Pokud chcete přihlásit více realizací a vybrat pouze jednu, uveďte to prosím do poznámky.

Přiložte prosím alespoň 2 digitální nebo tištěné fotografie místa (exteriér a interiér). Zasláním fotografií potvrzujete, že k nim 
disponujete licenčními právy. Plzeň 2015, o. p. s. může fotografie v souvislosti s projektem Den architektury bezplatně užívat, šířit
a publikovat.

Přihlášky zašlete do 10. července 2014 na e-mail holatova@plzen2015.cz, nebo na adresu Plzeň 2015, k rukám Jany Holatové, 
Pražská 19, 301 00 Plzeň.

Přihlášky posoudí odborná komise složená ze zástupců Plzně 2015 i nezávislých architektů. Posuzována bude bude architektonická 
kvalita s přihlédnutím k dramaturgickému konceptu  zohledňujícímu mj. lokalitu a typ realizace. Vyhlašovatel zodpovídá za drama-
turgii projektu a má právo sám do projektu nominovat realizace.

Telefon

Podpis

přihlašuji architektonickou realizaci

do programu Dne architektury 2014 v Plzni.

Kontaktní adresa

Adresa

Vztah k přihlašované realizaci

E-mail

Já,

Název

Typ objektu

Popis realizace 2–3 větami

Poznámky
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