
SPORTOWY OBIEKT ROKU – ANKIETA KONKURSOWA

SPORTOWY OBIEKT ROKU 2018

XIX EDYCJA KONKURSU 
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2018

ANKIETA WERYFIKACYJNA
Ankietę proszę przesłać na adres e-mail: burzynska@sportowapolska.eu, lub 
burzynska@buildercorp.pl

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Pełna nazwa
____________________________________________________________________________________________________

Adres 
____________________________________________________________________________________________________

Tel. / fax 
____________________________________________________________________________________________________

E-mail / www ____________________________________________________________________________________________________

Kierownictwo ____________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko, stanowisko osoby kierującej podmiotem zgłoszonym do Konkursu

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Komisją Weryfikacyjną

_____________________________________         ________________________________________________
imię i nazwisko                                                                              stanowisko

       ________________________________________________
tel. /tel. kom.                                                   E-mail

1. NAZWA OBIEKTU

2. METRYKA OBIEKTU
.a data powstania lub modernizacji,
.b koszt inwestycji,
.c inwestor,
.d projektant, generalny wykonawca, główni dostawcy technologii i urządzeń specjalistycznych,
.e przeznaczenie obiektu.

3. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
Kubatura i  powierzchnia obiektu,  wysokość użytkowa,  powierzchnia zajmowanej  działki,  wymiary aren
sportowych, wielkość widowni, przepustowość, inne.
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4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Najważniejsze informacje na temat obiektu, jego cechy i charakterystyki, zastosowanych przy budowie
nowoczesnych  (innowacyjnych)  materiałów  i  rozwiązań  projektowych,  materiałów  i  technologii,  oraz
specjalistycznego  wyposażenia  sportowego  i  rekreacyjnego.  Krótki  opis  architektoniczno-budowlany,
konstrukcji  nośnej  obiektów  kubaturowych  (np.  hale,  pływalnie),  krótki  opis  konstrukcji  przekryć
dachowych,  najważniejsze  dane  z  opisu  technicznego  dokumentacji  obiektu  wraz  z  parametrami
technicznymi  (rozpiętości)  kondygnacji,  izolacyjność  przegród,  inne  (można  załączyć  skan  opisu
technicznego z dokumentacji).

5. WYRÓŻNIKI OBIEKTU
Prosimy opisać wszystko to, co Państwa zdaniem w sposób szczególny wyróżnia obiekt na tle innych tego
typu obiektów w regionie, kraju, Europie.

6. PROGRAM SPORTOWY I REKREACYJNY
Wykaz zorganizowanych w obiekcie najważniejszych imprez sportowych oraz kalendarz na 2018 rok.

7. REFERENCJE
Jeśli  zarządzający  /  administrator  posiada  opinie  związków  i  klubów  sportowych,  opinie  innych
użytkowników,  certyfikaty,  nagrody  i  wyróżnienia  związane z przedstawionym w ankiecie konkursowej
obiektem, to prosimy o ich dołączenie.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Mogą stanowić dodatkowe źródło informacji dla Komisji Weryfikacyjnej:

a.  adresy stron www opisujących obiekt sportowy,
b.  dokumentacja fotograficzna,
c.  dokumentacja filmowa (płyty CD lub linki do materiału filmowego w sieci).

REKOMENDACJE
Podmiot może wskazać firmy (projektowe, budowlane, dostawców specjalistycznych technologii i wyposażenia)
oraz  instytucje  (firmy  doradcze,  banki,  fundacje,  administracja  samorządowa,  centralna,  agencje  rządowa,
organizacje pozarządowe), ze współpracy z którymi jest szczególnie zadowolony.

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................

3.      ..............................................................................................................................

________________________
_________________________________________________

data                                      pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej
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