ALUTA NÍVÓDÍJ 2018
A pályázat kiírója
Az ALUTA ALUMÍNIUM ABLAK és HOMLOKZAT EGYESÜLET nyilvános pályázatot hirdet a
tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelő, az
alumínium-üveg homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai
kialakításában újszerű, környezettudatos, racionális és minősített szerkezetek
alkalmazásával született építészeti alkotások elismerésére.
A pályázat célja
A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.
Pályázati kategóriák
Az ALUTA ALUMÍNIUM ABLAK és HOMLOKZAT EGYESÜLET a Nívódíjat 2018 évben az
alábbi kategóriában hirdeti meg:
-

ALUTA Építészeti Nívódíj: a fém-üvegszerkezetet felhasználó építészeti tervet
alkotó legjobbnak ítélt Tervező(k)nek

-

ALUTA Építési Nívódíj “Nagyprojekt” kategória: az az alumínium-üvegszerkezetet
projektszerű méretben kivitelező, gyártó legjobbnak ítélt szak Kivitelező cég(ek)
számára

-

ALUTA Építési Nívódíj “Kisprojekt” kategória: a nem projektméretű munkákat
kivitelező, legjobbnak ítélt Kivitelező szervezet(ek) részére

-

ALUTA Hallgatói Nívódíj: a végzős, szakirányú képzésben résztvevő hallgatók
körében színvonalas, a homlokzattervezésben különleges megoldással bíró
tervanyagot bemutató hallgató(k) számára.

-

ALUTA Innovációs Nívódíj: azon ALUTA Egyesületi Tagvállalat(ok) és tag(ok)
számára, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő jelentőségű szakmai fejlesztést
hajtottak végre.

-

ALUTA Külföldi Projekt Nívódíj: azon ALUTA Egyesületi Tagvállalat(ok) a fémüvegszerkezet projektszerű méretben történő megvalósításban, Magyarországon
kívüli területen működtek közre,

-

ALUTA Ingatlanfejlesztői Nívódíj: azon ingatlanfejlesztéssel foglalkozó
Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati tervezése során
példaértékű fejlesztést valósítanak meg. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján
az ALUTA Elnökség ítéli oda,

-

ALUTA Generálkivitelezői Nívódíj: azon generálkivitelezéssel foglalkozó
Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati megvalósításában
kimagasló eredményt értek el. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján az ALUTA
Elnökség ítéli oda,

A pályázati kiírás az Aluta Alumínium ablak és homlokzat egyesület honlapjáról
letölthetőek (www.aluta.hu) vagy az ALUTA irodájában 2018. október 1-től vehető át.
A pályázat beadási határideje: 2019. február 4.
A pályázatok értékelése egy fordulóban történik, melynek eredményéről a pályázókat
írásban értesítjük. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Díjazás
A legszínvonalasabbnak ítélt terv, illetőleg pályamű elnyeri az ALUTA Nívódíját, amit a
pályázónak átadott oklevél tanúsít.
A pályázat nyertesei az oklevél átadásakor az ALUTA Nívódíját kifejező műalkotást is
megkapják. A nyertes pályázatokat az ALUTA színvonalas folyóiratban, illetve más
médiákban bemutatja.
A pályázat eredményének kihirdetésére, valamint a kategóriákban meghirdetett
Nívódíjak átadására a nagy nyilvánosság előtt 2019. tavaszán megrendezett konferencián
kerül sor.
További információ az ALUTA, ALUMÍNIUM ABLAK és HOMLOKZAT EGYESÜLET 1013
Budapest, Döbrentei tér 1. alatti irodájában kérhető, 2018. október 1-től (Kotányi András:
mobil: +36-30-938-1240; vagy e – mail: aluta@aluta.hu).
Fegyverneky Sándor sk.
az ALUTA Elnöke

