BMI BRAMAC
TETŐFEDŐ BAJNOKSÁG

Pályázati kiírás

2022

BMI BRAMAC
TETŐFEDŐ BAJNOKSÁG
Tisztelt Partnerünk,
Az elmúlt két év mindenki számára különlegesnek számít, minden tekintetben.
Szükség van frissítésre, megújulásra, a régi hagyományok megtartása mellett újdonság létrehozására. Éppen ezért hirdettük meg a BMI Tető-Napot, ahol mind
magas- mind lapostetős oldalon pályázhattak a szakma kiválóságai és egy kötetlenebb rendezvény keretében végre személyesen is találkozhattunk.
2022-ben azon Tetőfedő Partnerek munkáit értékeljük, akik a korábban meghatározott, szigorúbb szakmai feltételek és zsűrizés kihívásainak szeretnének
megfelelni.
Az alábbiakban találja a 2023-ra tervezett, eredményhirdetéssel egybekötött
gálaeseményünk szakmai pályázatát, az immár XXIII. alkalommal megrendezésre kerülő BMI Bramac Tetőfedő Bajnokságot. A szigorúan szakmai alapon történő elbírálás érdekében erre a pályázatunkra csak teljes rendszerben megvalósult, részletesen dokumentált pályamunkákat kérünk beküldeni.
Korábbi Tetőfedő Bajnokság, vagy Tető Napon nevezett épülettel nem lehet
pályázni, de a 2022-es ÉMSZ „Év Tetője Nívódíj” pályázatra nevezett épület
beküldhető.
Továbbá van lehetőség megjelölni a 2023-as ÉMSZ „Év tetője” Nívódíj pályázatra
a nevezési szándékot, melyet szintén a BMI Bramac szakmai zsűrije bírál el.
Mutassuk meg az ország legszebb tetőit! Várjuk pályázatát!

2022. augusztus
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Pályázati kiírás
XXIII. BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság
2022 – 2023
A pályázat célja
Szakszerűen kivitelezett, esztétikus BMI Bramac termékek felhasználásával fedett épületek
megismerése, leendő építtetőkkel való megismertetése.
1. Pályázati határidő
Pályázati anyag beküldési határideje: 2022. október 31.
Eredményhirdetés: 2023. második félév
2. Pályázat jellege
A pályázat országos, nyilvános.
3. Részvételi feltételek
A pályázaton részt vehet tetőfedő, kivitelező, aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve
kötelezőnek elismeri. Pályázni csak 3 évnél nem régebben elkészült homlokzat- és környezet kész épülettel lehet. Pályázni csak minimum 100m2 tetőfelületű épülettel lehet.
A pályázóknak lehetővé kell tenni, hogy a Bíráló Bizottság az épületeket a helyszínen
megte-kinthesse.
A pályázaton a BMI Magyarország Kft. munkatársa vagy a számára készült épület nem
vehet részt.
A korábbi BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság vagy Tető Nap pályázatokon már elbírált épületekkel újra pályázni nem lehet!
4. Pályázati kiírás közreadása
Jelen pályázat 2022. augusztus 15-én kerül kiírásra a partnereknek szóló hírlevél formájában, a
pályamunkák a fent jelzett határidőig adhatók be online, a következő GForm pályázati űrlap
kitöltésével.
A pályázatokat 2022. augusztus 15. és október 31. között várjuk.
5. Pályázattal kapcsolatos további információk
A BMI Magyarország Kft. Marketing osztályán:
Tel.: 88/590-891,
marketing.hu@bmigroup.com
vagy Viniczai Róbert termékmenedzserünktől, illetve Tanácsadóinktól kérhetők.
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6. Pályaművek tartalma
• A
  megadott linken elérhető jelentkezési lap.
• K
  itöltött és aláírt fotózási engedély.
• Min. 5 db jó minőségű, színes, digitális fotó az épület különböző oldali külső megjelenéséről.
• M
  in. 25 db, de maximum 100 db (szükség szerint válogatott) digitális, színes fotó a BMI
Bramac tartozékokkal kivitelezett tetőfedés összes részletéről
• Félkész épületek (burkolatlan, színezés vagy nyílászáró nélküli) a kiírás szerint nem felelnek
meg a részvételi feltételeknek, így ezen pályázatokat az elbírálásnál nem vesszük figyelembe.
7. Pályázatok beküldése
A pályázati anyag csak a kitöltött jelentkezési lapon (GForm), illetve a robert.viniczai@
bmigroup.com email címre GDrive linkként, vagy óriásfájl küldő programmal
(www.wetransfer. com) küldött képekkel együtt adható be.
8. Pályázatok értékelése
Az értékelés szempontjai:
• T
  eljes tetőrendszer alkalmazása
• A
  z alátéthéjazat és a fedés szakszerűsége
• G
  erinc- és hajlatképzés kivitelezése
• Á
  tszellőztetés, hófogás megoldása
• B
  MI Bramac ereszcsatorna rendszer használata
• R
  endszerelemek alkalmazása
• K
  ülönleges vagy egyedi tetőformák, megoldások
• Összkép
A beérkezett pályázatok a kiírás tartalmi és formai feltételeinek való megfelelőség alapján
egy előválogatáson esnek át a beküldött fotók alapján, és csak a minden szempontból
elfogadható pályázatok kerülnek helyszíni megtekintésre, majd zsűrizésre. A zsűrizés során
minden pályamű anonim, azokat a Tetőfedő szakma ismert és elismert szakembereiből és a
BMI Magyarország Kft. munkatársaiból álló, objektív szakmai zsűri értékeli.
9. Az értékelés menete
I.
	Előválogatás a beküldött pályaművek fényképei alapján a formai és tartalmi feltételeknek
való megfelelőségről
II.	Helyszíni szemle
III. 	Pályamunkák zsűrizése, díjazása
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10. Pályázati kategóriák
1.	ÚJ ÉPÜLETEK FEDÉSE
1.1	Lakóház (1-2 lakásos épület) teljes BMI Bramac rendszerben kivitelezve
1.2	Társasház, középület (3 vagy több lakásos társasház, középület) teljes BMI Bramac
rendszerben kivitelezve
2.	FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK FEDÉSE
2.1	Lakóház (1-2 lakásos épület) teljes BMI Bramac rendszerben kivitelezve
2.2	Társasház, középület (3 vagy több lakásos társasház, középület) teljes BMI Bramac
rendszerben kivitelezve
3.	BRAMAC THERM SZIGETELÉSSEL KÉSZÜLT ÉPÜLETEK
	Energetikai kategória BramacTherm szigeteléssel (és belső párazárással) és BMI Bramac
tetőrendszerrel fedett új, vagy felújított épületek esetén (felújítás esetén régi Bramac
cserép újra felhasználásával készített tető is pályázható).
4.	ALACSONY HAJLÁSZSZÖGŰ (KIS HAJLÁSÚ) TETŐK
	Alacsony hajlásszögű (kis hajlású) tetők kategóriája (7–20º közötti megoldások)
BMI Bramac tetőrendszerrel fedett új, vagy felújított épületek esetén
11. Pályázatok díjazása
Minden kategóriában legalább 3–3 díjat adunk ki, a díjak átcsoportosítása a pályázati anyagok
függvényében előfordulhat.
Díjak
A díjak összértéke: 2 000 000 Ft
A szakmai zsűri a kiemelkedő pályázatokat elismerő oklevéllel jutalmazhatja.
A díjak átadása a 2023-ban megrendezésre kerülő BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság gálaünnepségén kerül sor.
A díjazott tetők kivitelezői meghívást kapnak a díjátadó rendezvényre. 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, 2022. augusztus
BMI Magyarország Kft.
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