Přihláška do soutěže

KOUPACÍ JEZÍRKO
ROKU 2020
A) KOUPACÍ JEZÍRKO

Uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační
zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem
rostlin a odstraňováním sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody.

B) BIOBAZÉN (PŘÍRODNÍ BAZÉN)

Uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním
biofilmu a sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky oligotrofní vody.

C) OSTATNÍ KOUPACÍ JEZÍRKA

Uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je jiná technologie,
než je uvedena v bodě a) a b). Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody, příp. oligotrofní vody.
Zaškrtněte variantu A, B nebo C.
1. Stručná specifikace díla (stručný popis stavby, její funkční určení):

2. Místo realizace – přesná adresa (nejlépe včetně GSM souřadnic):

3. Termín realizace					

Rozsah díla (cca m²)

4. Přihlašovatel (Fakturační adresa: přesný název firmy podle ŽL nebo instituce):

IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba(y):
Tel.:		

E-mail:

www:
Prohlašuji čestně, že jsem:
autorem díla

zhotovitelem (jedním ze zhotovitelů) díla

investorem díla

provozovatelem přihlášeného díla

5. Zhotovitel:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

6. Další zhotovitelé (název firmy a specifikace dodávky):

7. Autor (autoři) projektu:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

8. Investor:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže.
Dávám souhlas s uveřejněním veškeré mnou dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výstavách soutěžních prací a v souvislosti s šířením
informací, propagací a publicitou akce Koupací jezírko roku. Pro tyto potřeby poskytnu bezplatně grafické, fotografické a textové podklady v digitální podobě a potvrzuji, že všechny podklady mají vyřešena autorská práva. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce
zpracovával Svaz zakládání a údržby zeleně souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro soutěž
Koupací jezírko roku.

Podpis přihlašovatele, datum

Vyplněnou přihlášku a přílohy zašlete na mailovou adresu info@szuz.cz.

SOUTĚŽ
PODPORUJÍ

Generální partner

Partneři soutěže

