Покана за участие в конкурс за студенти по архитектура

ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща, 12-то издание 2016г.
Създаване на общност в гр. Брест, Беларус
Отворен международен студентски конкурс в два кръга

Признание и благодарност:
Специални благодарности към Архитектурния Отдел част от администрацията на
гр. Брест за цялостната подкрепа при изготвяне на настоящото задание.
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1. Обща информация
1.1. Контекст на конкурса
Съгласно протокола от Киото, приет през 1997г., повече от 140 индустриални държави поемат
ангажимент драстично да намалят своите вредни емисии, при взаимно съгласие че в употребата на
енергоспестяващи технологии се корени опазването на природните ресурси на Земята.
В световен план строителният сектор е отговорен за 40% от общото потребление на енергия и
отделените емисии на СО2 – факт изискващ коренно различен подход при проектиране на нови
архитектурни обекти, както и при реновиране на съществуващ сграден фонд.
Светът става все по-урбанизиран, а градовете все по-големи и по-гъсто населени – растеж, водещ
до увеличаване на консумацията на енергия и отделените емисии въглероден диоксид.
В отговор на създалата се ситуация, все повече и повече държавни и местни управници настояват
за реализация на проекти в духа на устойчивото развитие, които да отговарят на най-високите
изисквания за енергийна ефективност, осигурявайки същевременно оптимален жизнен комфорт.
Сходен е случаят в гр. Брест, Беларус, чийто
управници ще отпразнуват 1000 години от създаването
на града през 2019г.
В духа на настоящето, администрацията на града
решава да проучи по-задълбочено възможностите за
създаване на „устойчива” архитектура и да дефинира
„Енергийно – ефективен жилищен модул” на
бъдещето, интегрирайки аспектите на енергийната
ефективност на градоустройствено ниво при планиране
на териториални и обемно-пространствени решения.
Изследването е основано върху подход за създаване
Изображение 1 – Географско положение на Брест
на многофамилен жилищен модул. Модулът е
структурно планирана единица с площ от 15-20 ха,
чиято територия по задание е заобиколена по периметъра от основните пътни артерии, а във
вътрешността е разделена от квартални улици, обект на разработката. Модулът е относително
автономен елемент от градската тъкан, обхващащ жилищни и обществени площи, образователни
институции, работни (офисни) и производствени сгради. Жилищните сгради разполагат с основен
паркинг (на подземно или партерно ниво) и паркинг за посетители - извън дворното пространство на
жилищните сгради, в рамките на модула. Партерният етаж е предназначен основно за обществени и
търговски функции, офис пространства и т.н.
Задачата на 12-тото издание на Международен студентски конкурс ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”,
организиран съвместно между Изовер и Архитектурния Отдел към администрацията на гр. Брест,
Беларус е проектиране на жилищна общност, взимайки под внимание градския контекст и ситуация.
Участниците е необходимо да създадат „устойчива” архитектура в рамките на хармоничен „Енергийно
– ефективен жилищен модул”, интегриран в градската среда, спазващ критериите на Сен-Гобен за
Мулти-Комфорт и взимащ под внимание климатичния и регионален културен контекст на гр. Брест.
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1.2. Право на участие
В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни
специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети в държавите, в
които се организира състезанието (виж т. 1.4).
В конкурса могат да вземат участие всички студенти от 1-ви до 6-ти курс включително
(задължително е да бъдат студенти в момента на регистрация), както индивидуално, така и в екип от
максимум 3-ма участника.
Един студент няма право да участва в два различни екипа, в рамките на едно и също издание на
конкурса. В конкурса може да участва само по един проект от участник или екип.
Един екип няма право да участва нито в 2 различни Национални финала, нито едновременно в
Национален финал и Он-лайн финал.

1.3. Организатор на конкурса
Организатор на конкурса е Сен-Гобен Изолации (Saint-Gobain Insulation), съвместно със структурите
на Сен-Гобен ИЗОВЕР (ISOVER и Izocam) на местно ниво, в отделните държави участници, в които
се провежда конкурсът.

Международен организатор на студентски конкурс ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”:
Г-н Габриел Голумбеану (Mr Gabriel Golumbeanu)
Сен-Гобен ИЗОВЕР (Saint-Gobain ISOVER)
18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie / France
Мобилен тел.: 0033 (0) 6.78.41.88.59
Е-Мейл: gabriel.golumbeanu@saint-gobain.com
Организатор на национален конкурс за студенти Изовер „Мулти-Комфортна Къща”:
Дойчин Доцински – експерт „Мулти-Комфортна Къща”, регионален координатор
Направление ИЗОВЕР, „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД
гр. Костинброд 2230, Индустриална Зона, ул. Полето № 6
Мобилен тел.: +359 88 594 84 45
Е-мейл: Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com
Консултант национален конкурс за студенти Изовер „Мулти-Комфортна Къща”:
арх. Веселин Веселинов - сертифициран дизайнер на пасивни сгради
Е-мейл: students@vnv.bg
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1.4. Форма и организация на конкурса
Конкурсът „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща” е разделен на 2 етапа:
 Първи етап – Национален конкурс
o Националния финал се провежда във всяка държава, в която конкурсът е организиран.
o Он-лайн участие в конкурса за студенти от държави, в които конкурсът не е организиран на
локално ниво (НЕ важи за България!)
o Победителите в националните финали в страните, в които конкурсът се организира, както
и 3-те най-добри проекта от он-лайн финала ще получат право на участие във втория
етап.
 Втори етап – Международен конкурс
o Международният финал ще бъде организиран през май 2016 г., като право на участие в
него ще получат всички победители от националните финали и он-лайн участието.
Първа стъпка
1. Национален финал в държавите организиращи локален конкурс
 Ще се проведе във всички държави, в които Сен-Гобен Изовер (Saint-Gobain ISOVER и
Izocam) организира конкурса.
 През 2016г. следните държави ще организират национални финали: Беларус, Белгия,
България, Германия, Естония, Испания, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Обединено
Кралство, Полша, Румъния, Русия, Словения, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна,
Финландия, Франция, Хърватска, Чехия.
 Победителите ще получат заслужени награди, чиито размер и брой ще бъдат определени
от локалния организатор на конкурса във всяка държава.
 Победителите от всяка държава ще бъдат поканени да участват в международния финал




Участие в национални финали
a. Конкурсът е отворен за всички студенти по архитектура, строителство, дизайн и т.н.,
които са студенти в рамките на академичната година 2015 – 2016 в държавите, в които
се организира конкурсът. Студенти в рамките на програми за обмен, стипендии и др.
също имат право на участие в конкурса.
b. Конкурсът е отворен за студенти от 1 до 6 курс включително , както индивидуално, така
и в екип от максимум 3-ма участника.
c. Един и същи студент няма право на участие в два различни екипа, предаващи проект за
участие в рамките на настоящото конкурсно издание. Само един проект може да бъде
предаден за участие от един екип.
d. Един и същи екип няма право на участие в два различни национални финали или
едновременно в национален финал и он-лайн финал.
Регистрация и официална комуникация в рамките
на националния финал
e. Всички участници (студенти и водещи
преподаватели) е нужно да се регистрират в уебсайт на конкурса: www.isover-students.com
f. Регистрациите са отделни за всеки участник.
Липсата на регистрация или коректно въведени
данни ще доведе до дисквалификация.
g. Крайният срок за регистрация в националния
финал е 31. Март 2016г.
h. Официалната информация относно конкурса ще
бъде изпратено по е-мейл до всички участници,
регистрирани в уеб-сайта на конкурса:
www.isover-students.com
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2. Он-лайн участие за студенти от държави, които не се организира локален конкурс
 Информацията не важи за участници от България и е представена в превода
на заданието в съкратен вид. Пълната информация е налична в международния
уеб-сайт на конкурса: www.isover-students.com
 Организира се от Международния Маркетинг Отдел на Сен-Гобен Изовер
 Участието е отворено за всички студенти по архитектура, строителство, дизайн и т.н.
 Студенти записани за академичната година 2015 – 2016 в университети в следните
държави имат право на участие: Австрия, Дания, Ирландия, Италия, Литва, Норвегия,
Унгария, Холандия, Швеция, Швейцария.
 Най-добрите 3 екипа (1-во, 2-ро и 3-то място) в он-лайн финала ще бъдат поканени да
вземат участие във втория етап на конкурса, а именно: Международният финал.
 Конкурсът е отворен за студенти от 1 до 6 курс включително , както индивидуално, така и в
екип от максимум 3-ма участника.
 Един и същи студент няма право на участие в два различни екипа, предаващи проект за
участие в рамките на настоящото конкурсно издание. Само един проект може да бъде
предаден за участие от един екип.
 Един и същи екип няма право на участие в два различни национални финали или
едновременно в национален финал и он-лайн финал.

Втора стъпка
 Международен финал
o Международният финал на конкурса ще се проведе в периода между 25. и 28. май 2016г.
в гр. Минск, Беларус.
o Максимален брой от 60 екипа ще вземат участие в международния финал на конкурса
 Максимален брой от 57 екипа от националните финали, в които се провежда
конкурса ще бъдат поканени за международния финал.
 Максималният брой на наградените екипи в национален финал, които могат
да участват в международния етап на конкурса е 3 екипа.
 Максималният брой студенти, участници от един екип, които може да
участват в международния етап на конкурсa е 3-ма души.
 Локалният организатор на конкурса в България си запазва правото да
намали броя на участниците от екип, които имат право да се включат в
международния етап на конкурса.
 3-те най-добри екипа от он-лайн участието в конкурса ще бъдат поканени за
международния финал.
 Максималният брой студенти, участници от един екип, които може да
участват в международния етап на конкурсa е 3-ма души.
o

По време на финала ще бъде организирана изложба за обсъждане и оценка на
проектите. Участниците ще имат възможност в кратко 5-минутно представяне да
изложат пред журито и другите участници основните идеи в своите проекти. Всички
презентации ще се предават онлайн, в реално време, в сайта на конкурса, а именно:
www.isover-students.com.

o

Презентациите ще бъдат последвани от заседание на международното жури и
церемония по награждаване на победителите. Независимо международно жури ще
номинира трима победители във втория етап на конкурса.

o

В допълнение, журито може да присъди и специални награди за забележителни идеи,
представени от участниците.
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1.5. Награден фонд
Всеки от двата етапа на конкурса може да предостави до три парични награди за първо, второ и трето
място. Възможно е да бъдат присъдени допълнителни награди.


Национален финал:
o 1во място
BGN 1000
ро
o 2 място
BGN 600
o 3то място
BGN 300



Он-лайн финал
o 1во място
o 2ро място
o 3то място



€ 1,500
€ 1,000
€ 750

Международен финал:
o 1во място
o 2ро място
o 3то място
o Специални награди
o Награда на студентите

€ 1,500
€ 1,000
€ 750
€ 500
€ 500

Организаторите на национално и международно ниво, Сен Гобен Констракшън Продъктс България
ИЗОВЕР и Сен-Гобен Изолации, могат да връчат повече или по-малко от посочените награди, както
и други специални награди, спрямо оценката на журито.
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1.6. График на провеждане
Обявяване на конкурса в университетите и покана за участие

м. ноември 2015 г. (конкретната дата подлежи на уточняване)
Срок за регистрация на участници в конкурса
 Краен срок за регистрация: 31. март 2016 г.
 Всички регистрации се извършват онлайн в сайта: http://www.isover-students.com/students/ .
Всеки един участник, който пропусне да се регистрира онлайн или посочи неверни или
непълни данни, ще бъде дисквалифициран.
 Всеки участник е необходимо да извърши индивидуална регистрация, независимо дали ще
участва сам или в екип.
 Цялата комуникация, свързана с конкурса, ще бъде съобщавана чрез официалния бюлетин
на конкурса, който ще получават всички регистрирани студенти.
 Регистрацията в конкурса не обвързва студентите с предаване на проект.
Лекционен курс и консултации
 Ще бъдат организирани няколко на брой лекции на тема: проектиране на МултиКомфортни (Пасивни) Къщи; топлинен и звуков комфорт; въздухонепроницаемост;
калкулации за енергийно потребление на сгради със софтуеър MCH Designer и др. Точните
дати ще бъдат съобщавани чрез е-мейл до всички регистрирани студенти и чрез facebook
страницата на конкурса: www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria
Повторна регистрация за участие с проект в национален етап на конкурса
 Индивидуалните участници или екипите, които ще предадат проект за националния
финал е необходимо да направят повторна регистрация в сайта на Изовер България:
http://www.isover.bg/details/Ustoychivo-stroitelstvo/Nashiyat-prinos/Obuchenie-iinitsiativi/Registratsiya/node/203/ , като посочат участниците в екипа.
 Краен срок за регистрация на проект: 31. март 2016 г.
 Регистрацията на проект не обвързва студентите с предаване на проект за финал, а
служи за информация на организаторите относно очаквания брой проекти за журиране.
Предаване на проекти за национален етап на конкурса

м. април 2016 г. (конкретната дата подлежи на уточняване) – предаване с цел проверка
от страна на организаторите за наличността на задължителните минимални изискания.
Национален финал на конкурса, журиране и церемония по награждаване:
 м. април 2016 г. (конкретната дата подлежи на уточняване)
Предаване на проекти за международен етап на конкурса
 До 9. май 2016 г. (форматът за представяне на проекти е описан в т. 3 от заданието)
Международен финал на конкурса, журиране и церемония по награждаване:

Международният финал на конкурса ще се проведе в периода между 25. и 28. май 2016 г. в
гр. Минск, Беларус.
Допълнителна информация ще бъде предоставена от ИЗОВЕР по време на лекционния курс.
За повече информация, моля свържете се с лицето за контакт, посочено в т. 1.3.
ВАЖНО: Участието в международния финал на конкурса изисква лично кандидатстване и получане
на виза от посолството на Беларус - срещу представяне на валиден паспорт и др. изискуеми
документи. Изовер ще заплати таксата за виза. Изовер ще съдейства за подготвяне на документите.
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1.7. Обучения
Няколко он-лайн обучения ще бъдат организирани от Сен–Гобен Изовер (Saint-Gobain ISOVER), в
периода между Октомври 2015г. и Март 2016г. Чрез официалния информационен бюлетин точните
дати ще бъдат комуникирани с участниците, регистрирани в сайта на конкурс: www.isover-students.com

1.8. Журиране
За оценяване на проекти в националното, он-лайн и международното ниво на конкурса ще се
използват следните критерии:
A. Критерии за участие
 Минимални изисквания за участие: Проект, който не предостави минимално изискуемите
материали, описани в точка 2.6.1. ще бъде дисквалифициран.
B. Критерии за оценка
 Архитектура: 50%
Архитектурен дизайн; функционална концепция; вписване в контекста; устойчив подход,
свързан с икономическите, екологичните и социалните аспекти на бъдещата функция.
 Технически изисквания: 20%
Покриване на критериите за Сен-Гобен Мулти-Комфорт в сградите – осигуряване на: топлои звукоизолация, естествена светлина, качествен микроклимат и пожарна безопасност.
 Архитектурни детайли: 20%
Качествено предложение за архитектурни детайли по отношение на строителна физика:
внимание към топлинните и звуковите мостове; въздухонепроницаемост и контрол на
влагата; пожарна безопасност; устойчивост и техническа изпълнителност на решенията.
 Употреба на материали: 10%
Правилна употреба на строителни продукти и решения в проекта, разработени от Изовер
(Saint-Gobain Isover, Izocam, Saint-Gobain) и предоставени за целите на конкурса.

Журиране на националния финал
Изборът на победителите в 1-вия етап на конкурса ще бъде направен от национално жури в състав:
 Представител на Изовер, Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД;
 Реномирани университетски преподаватели с опит в рамките и темата на конкурса;
 Архитекти с опит в пасивното строителство с реални проекти зад гърба си;
 Настоящи архитекти спечелили международнa наградa в предишни издания на конкурса.

Журиране в он-лайн финала


Жури от 3-ма специалисти от Сен-Гобен (архитект и инженери) ще определи победителите.

Журиране на международния финал



Международно жури ще се състои от въшни архитекти, представители на Сен-Гобен и гр. Брест,
както и победители в предишни издания на международния студентски конкурс.
Съставът на журито ще бъде:
o Външни архитекти : 2 души
o Представители на Сен-Гобен: 2 души
o Представители на гр. Брест: 2 души
o Победител в предишно издание на студентския конкурс : 1 човек

Организаторът може да промени броя или състава на журито по свое усмотрение. Членовете на
уважаемото жури ще бъдат обявени в хода на конкурса или по време на финалите.
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Награда на студентите





Наградата на студентите (в размер на € 500) ще бъде връчена (от организатора) на база на
гласуването от страна на всеки участващ екип.
Всеки екип има право на 1 (един) глас за най-добрия проект, според личната оценка, на база на
критериите за журиране (описани по-горе).
Отборът с най-голям брой получени гласове ще получи Наградата на студентите.
В случай на два или повече екипа с един и същи брой получени гласове – наградният фонд ще
бъде поделен поравно между отборите.

1.9. Транспортни и пътни разходи


Първи етап – Национален конкурс:
o Личното представяне на всеки проект в националния финал от поне един член на
екипа е задължително условие за участие в конкурса.
o Разходите за представяне на проектите в националния етап от конкурса са за сметка
на участниците.



Втори етап – Международен конкурс:
o Проектите и съпътстващата проектна документация ще бъдат транспортирани до
мястото за провеждане на втория етап от конкурса за сметка на Изовер България.
o Изовер България ще поеме транспортните разходи, нощувките и храната на поне
един представител от екипите, получили право на участие в Международния финал,
освен ако не бъде взето друго решение.

1.10. Права и защита на интелектуалната собственост
Участниците в конкурса „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща“ („Конкурсът”) се съгласяват, че
информацията и данните, съдържащи се в тяхните проекти не засягат правата на интелектуална
собственост на трети лица и гарантират, че притежават или имат пълни права върху използването
на гореописаната информация и данни.
Участниците в конкурса запазват неограничени авторски права върху проектите си.
Представените проектни табла и допълнителна проектна документация остават собственост на
организатора Сен-Гобен Изовер.
Участниците в националния и международния конкурс, независимо от позицията им (студенти,
преподаватели, служители на ИЗОВЕР или други) оторизират организатора Saint-Gobain Isover,
CertainTeed или Izocam („Организаторът”) безплатно и за неограничен период от време да използва
и публикува техните проекти, презентации и всички други предоставени материали, както и снимки
или видео на участниците (направени по време на конкурса или предоставени на организатора). В
случай на публикуване, участниците в конкурса не могат да предявяват каквито и да било искове
към организатора (Saint-Gobain Isover, CertainTeed или Izocam) или трета страна.
Решението на журито е окончателно. Всички участници приемат неоспоримостта на
решението на журито. Организаторът има право да коригира регламента на конкурса в хода на
неговото провеждане, ако сметне, че корекциите ще подобрят организационния процес.
С предаване на проекти за участие студентите приемат условията на конкурса.

1.11. Възможно сътрудничество между участниците и администрацията на гр. Брест
Информираме участниците за присъствието на представители от администрацията на гр. Брест
по време на международния финал на конкурса. Администрацията на гр. Брест може да прояви
интерес към някои от разработените идеи. В подобен случай ще бъде проведен отделен диалог
между Администрацията на гр. Брест и авторите на проектите.

10

2. Задание за проектиране
2.1. Обща информация за гр. Брест
Град Брест (координати: 52°08′ С.Ш., 23°40′ И.Д.) е разположен в Беларус на границата с Полша,
противоположно на полския град Тереспол, на място, където се срещат реките Буг и Мухавец. Град
Брест е център на едноименна община с популация от 330 800 жители (по данни от 2015г.). Основан
през 1019 г., градът е историческо средище за много култури. През 11 в. на същото място се намира
„Берестье” – древен традиционен руски търговски център и крепост, на границата между Полша и
Литва. Между 14 и 16 в. Берестье е един от най-големите градове в рамките на Великото Херцогство на
Литва. През 1390г. Берестье е първият белоруски град, получил право за самоуправление, познато
като Магдебургското право. През 1553 г. кметът на града Николай Радживил основава първата
печатница в Беларус, публикувала уникалната „Библия от Брест” през 1563 г. Руският цар Николай I-ви
одобрил през 1830 г. финалния вариант на крепостта, построена в античния град, разположен на 2 км
западно от Брест. Пет години след построяването на крепостта, старият град престава да съществува.
По време на Втората Световна Война градът е превзет първоначално от Съветския Съюз, а през 1941г.
от Нацистите. След края на войната, спрямо новите граници с Полша, Брест става част от СССР до
разпада на Съветския Съюз през 1991г., когато градът се включва в рамките на Беларус.
Крепостта в гр. Беларус е призната от Съветския Съюз за най-героичната крепост по време на Втората
Световна Война, получавайки уникална награда. Повече информация за гр. Брест:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ru&tl=en&u=http://city.brest.by/&sandbox=0&usg=ALkJrh
gg7AuGfb4BRWAe5pOR6wij6oM1PQ

Изображение – град Брест
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Белоруска Архитектура
През 20.в. преобладава архитектурата в Съветски стил. В началото на века започва индустриализация
и архитектурата е лаконична, минималистична и функционална (парламентът в Минск). Мащабното
строителство изисква нови методи. През 1936г. започва времето на „типовите проекти”. Модулните
„типови проекти” са разработени в
архитектурни институти и построени
многократно из цялата страна.
След освобождението на Беларус през
1944
започва
кампания
за
възстановяване
на
разрушените
белоруски градове през ВСВ (Минск,
Брест). През периода 1946 – 1949 са
разработени
градоустройствените
планове за голяма част от белоруските
градове. В същото време са разрушени
много паметници на архитектурата с
местно значение, за да се създаде
пространство за „новата” архитектура.

Църква в гр. Брест
Източник: Габриел Голумбеану

Новото строителство започва в средата
на 50те години чрез използването на
модерен
индустриален
метод.
Внимание е обърнато основно върху
икономическата целесъобразност на
конструкцията,
използването
на
предварително направени, сглобяеми,
страндартизирани
и
унифицирани
елементи
от
стоманобетон.
Архитектурата е смятана повече за
наука, отколкото за изкуство. Типови
проекти са използвани многократно за
строителство на 90-95% от жилищните;
60% от индустриалните; и 90% от
обществено-културните
сгради.
Основната идея за градски растеж е
свързана с формирането на жилищни
ядра по периферията. По-късно е
приета концепцията за „микро-райони”:
Градски център
автономна жилищна зона съставена от
Източник: http://en.bstu.by/
многофамилни апартаментни сгради с
прилежаща собствена инфраструктура, вкл. комуникации, транспорт, централно отопление, енергийна
доставка, търговски център, училища и др. обществени сгради. Подобни „градове в града” са често
срещани понастоящем в Беларус. През последните години фокусът е върху екологичния аспект и в
резултат към микро-градовете са включени повече природни елементи – водни площи, паркове и т.н.
Подробна документация относно историята на гр. Брест и снимки от различни архитетурни обекти може
да бъдат намерени в уеб-сайта на конкурса: www.isover-students.com в секция: Проектна
документация за 2016 (Documentation for submission 2016).
Повече снимки относно изграждането на Брест: http://globus.tut.by/brest/index.htm
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2.2. Географско положение и климат на гр. Брест
Град Брест е разположен на 146 м.н.в., край р. Мухавец. Реката протича на запад през града,
разделяйки го на северна и южна част, вливайки се в река Буг в близост до крепостта. Течението на
реката е бавно и нежно, сравнително широко в рамките на града. Теренът около Брест е равен. Дигата
на реката срещу наводнения е много широка (до 2-3 км), поради голям брой наводнения в миналото.
Част от дигата е построена, вследствие на минна дейност. През 80-те години са извадени пясък и глина
от речното корито, с цел изграждане на брега и дигите. Следствие на изкопните дейности, нивото на
реката е понижено и понастоящем бреговете не се наводняват.
В началото на настоящия век, две жилищни зони са разработени на юго-запад от Брест.
В средата на 19. в. на изток от Брест е построен каналът Днепър-Буг, за да се влее реката в р. Пина,
приток на р. Припят, на свой ред вливаща се влива в р. Днепър. Вследствие на канала, Брест има
плавателен достъп по целия път до Черно море.

Климат
Климатът в Брест е преходен между океански и влажен континентален, клонящ към морския, поради
нерегулярните зими с температури около точката на замръзване. Летата са топли и повлияни от
континенталната позиция на града спрямо Балтийско море.



Абсолютна минимална температура: –35.5ºC (градуса по Целзий)
Абсолютна максимална температура: +36.6ºC (градуса по Целзий)

Климатични данни за гр. Брест
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Brest,_Belarus
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Вятър в гр. Брест
В рамките на една година, средната скорост на вятъра варира от 0 м/с до 4 м/с (спокоен до лек бриз),
рядко надхвърляйки 51 м/с (ураган).
Най-високата средна скорост на вятъра от 3 м/с (лек бриз) се случва около 27 април, като по същото
време максималната дневна скорост на вятъра е 4 м/с (лек бриз).
Най-ниската средна скорост на вятъра от 1 м/с (тих вятър) се случва около 30 септември, като по
същото време максималната дневна скорост на вятъра е 3 м/с (тих бриз).
Скорост на вятъра

Средната дневна минимална (червено), максимална (зелено) и осреднена (черно) скорост на
вятъра, който може да бъде отчетен.
Източник: https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus

Посоката на вятъра е преобладаваща от запад (през 11% от времето), докато най-рядко вятърът духа
от север (през 4% от времето) и североизток (през 4% от времето).
Посока на вятъра през цялата година

Процент от времето, отмерващо посоката на вятъра спрямо различните географски посоки в
рамките на една година. Сумираните стойности не достигат до 100%, поради факта че посоката на
вятъра е недефинирана, когато скоростта на вятъра е равна на нула.
Източник: https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus
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Процент от време с разнообразна посока на вятъра

Процент от време, показващ разнообразната посока на вятъра на дневна база. Сумарните
стойностите не достигат до 100%, поради факта че посоката на вятъра е недефинирана, когато
скоростта на вятъра е равна на нула.
Източник: https://weatherspark.com/averages/33826/Brest-Brest-Province-Belarus

2.3. Обща информация относно терена за проектиране
Район „Червеният Двор”
(„The Krasny Dvor”) се
намира в североизточната
част на гр. Брест, на
дистанция от около 7 км
спрямо центъра на града.
Теренът е ситуиран върху
южния бряг на р. Мухавец
в много спокойна природна
среда.

Местоположение на терена
Източник: Google Maps
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Теренът за проектиране е ситуиран върху една от основните градоустройствени оси за
развитие, в близост до многофункционален център от градско значение и специализиран
център с районна важност.

Модел на градоустройствените оси и общностните центрове в гр. Брест
Източник: Габриел Голумбеану

Река Мухавец, Южният бряг с поглед на Изток
Източник: Габриел Голумбеану
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Река Мухавец, Южният бряг с поглед на Запад
Източник: Габриел Голумбеану

Част от терена за проектиране е зает от бивши военни сгради, изоставени от белоруската
армия през 2012г. В рамките на проекта, военните сгради ще бъдат разрушени.

Бивш контролно-пропусквателен пункт
Източник: Изпълнителен Комитет на Брест
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Въздушен поглед на терена за проектиране
Източник: Изпълнителен Комитет на Брест

Повече снимки и информация може да бъдат намерени в уеб-сайта на конкурса:
www.isover-students.com, в секция: Проектна документация 2016 (Documentation for submission 2016).
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2.4 Обща информация относно заданието за проектиране
От студентите се изисква да създадат визия за общност в рамките на района на „Червения Двор”.
Концепцията е територията да бъде организирана на принципа на модулни квартали. Проектната
територия е формирана от 2 модула, разположени на схемата по-долу.

Пример за квартал 1 и квартал 2
(изборът на два срещуположни квартала от двете страни на улицата е решение на участниците)
Градоустройствен модулен подход - теория
Модулът е структурно планирана единица с площ от 15-20 ха,
чиято територия по задание е заобиколена по периметъра от
основните пътни артерии, а във вътрешността е разделена от
квартални улици, обект на разработката. Модулът е относително
автономен елемент от градската тъкан, обхващащ жилищни и
обществени площи, образователни институции, работни (офисни)
и производствени сгради. Жилищните сгради разполагат с
основен паркинг (на подземно или партерно ниво) и паркинг за
посетители - извън дворното пространство на жилищните сгради,
в рамките на модула. Партерният етаж е предназначен основно
за обществени и търговски функции, офис пространства и т.н.
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Основните характеристики на един модул са:
 намаляване етажността на сградите;
 увеличаване плътността и интензитета на застрояване;
 употреба на партерните етажи за социални, културни,
обществени и образователни функции;
 използване на подземните и партерните нива за паркинги и
гаражи;
 организиране на работни места и природосъобразно
производство в рамките на пешеходна дистанция;
 многофункционалност (наличие на жилищни, културни,
работни/производствени, развлекателни, административни,
бизнес, паркови, рекреационни, спортни, образователни,
медицински, търговски и др. функции, както и култови места
за вероизповедание и поклонение;
 наличие на зелени площи: минимум 30%

Един модул се състои средно от приблизително 16 квартала, повечето с идентични размери и площи:
един квартал е с размери от около 125 x 75 метра и площ от ок. 1 ха. В рамките на проектната
територия се намират два типа квартали:
 Квартал 1: Редови жилищни къщи (градски къщи) с ниска плътност на застрояване
 Квартал 2: Многофамилни жилищни сгради със средна плътност на застрояване

Тип на градоустройствена и жилищна единица

Обща застроена площ

Редови жилищни сгради (градски къщи) с ниска
плътност на застрояване
 от 1 до 3 етажа, 20-40 къщи в един квартал;
Квартал
No1

 1 паркомясто на всяко семейство/семейна единица;
 партерният етаж може да приеме търговски или
офисни функции;

1500 кв.м./ха
(минимум)

 70-150 обитатели\ха (за един квартал);
 зелени площи: минимум 30%
Многофамилни жилищни сгради със средна плътност на
застрояване
 3-5 етажа, позволени са високоетажни сгради с цел
композиционен акцент – макс. до 8 етажа;
Квартал
No2

 1 паркомясто за всяко семейство/семейна единица;
 партерен етаж с лице към улицата, вклюващ търговски
и офис функции, както и паркоместа;

Между
2500-3500 кв.м./ха

 останалата част от партерния етаж е отредена за
жилищни функции;
 150-200 обитатели/ха (за един квартал);
 зелени площи: минимум 30%
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Ситуация и градоустройствени изисквания
Задачата за проектиране се състои от 2 квартала/имота, всеки от които е с приблизителни размери от
около 75 x 125 метра.
Квартал No1 включва жилищни функции: градски
редови сгради: от 1 до 3 етажа (партер / партер+2
етажа). От 20 до 40 къщи в един квартал.
Възможно е на партерния етаж да бъдат
проектирани обществени функции, като напр.:
офис, магазин, сладкарница, които да допълват
съдържанието на жилищната единица.
Квартал No2 включва жилищни функции:
многофамилни жилищни сгради: от 3 до 5 етажа
(партер+2 етажа / партер+4 етажа).
Както в Квартал 1, партерният етаж може да бъде
използван за различни нежилищни функции и/или
паркоместа.

Проектна ситуация

За целите на разработката е възможност да се проектират многоетажни вертикални акценти.
Разположението на жилищните и нежилищните сгради да бъде направено по начин, позволяващ
изпълнение на изискванията за „модула” (взимайки предвид всички квартали формиращи модула).
Изисквания към жилищни единици
Всяка спалня в жилищните единици да бъде достатъчно голяма за двама души. Изисква се дневните
да имат адекватни размери, осигуряващи комфортно обитаване на семейства. Общата площ на
дневна и спалня/и по задание е мин. 18 кв.м. на обитател (без площ кухня). Конструктивната
височина за жилищни етажи е 3.0 метра по задание.
Функции на открито
 детска площадка за игра;
 квартален площад, чието пространство може да бъде оформено като външен или вътрешен
двор, интегриран в сградата – възможни са комбинации и/или други идеи;
 градина – природна среда с мащаба на жилищния квартал, включваща съчетание от
естествен ландшафт, паркови елементи и настилки;
 паркинг за колела и интегрирана стойка за обмен на велосипеди;
 паркинг за гости на жилищния квартал;
 събирателни пунктове за отпадъци, както и др. възможни „устойчиви” предложения;
 дворни пространства, лишени от достъп на превозни средства и свързани чрез мрежа от
зелени коридори с останалите вътрешноквартални дворни пространства.
Допълващи функции
С цел създаване на собствена визия за мястото, от участниците се очаква да предложат и други
допълващи функции.

21

Важна информация
От участниците се изисква да разработят само 2 квартала, които да отговарят на заданието.
Кварталите е необходимо да бъдат типови и повтаряеми за целия градоустройствен план. Двата
квартала е необходимо да съществуват съвместно и да се допълват, включително и чрез общи
функции от двете страни на основната улица.
Всички сгради е необходимо да отговарят на изискванията за „Мулти-Комфортна Къща”.
Архитектурни детайли и софтуеърни калкулации за енергийна-ефективност се изискват единствено
за една жилищна сграда, в рамките на Квартал 1.
Архитектурният конкурс е експериментален и основната цел на проектната разработка е да отговори
на въпроса:
Какво е „устойчива жилищна архитектура”, основана върху концепцията за „Енергийноефективен жилищен модул” в условията на социалния и климатичен контекст на гр. Брест?

2.5. Конструкция и технически изисквания
С цел покриване на стандартите за „Мулти-Комфортна Къща”, е необходимо да бъдат спазени
високи изисквания за топлоизолация, звукоизолация, пожаробезопасност и естествена дневна
светлина. Презентация на концепцията за Мулти-Комфорт е на Ваше разположение в сайта на
конкурса: www.isover-students.com.
В хода на конкурса ще бъдат проведени специализирани лекции и онлайн обучения по темата.
Критериите за Мулти-Комфорт в жилищни сгради са представени на схемата по-долу:
Потребление на енергия за отопление (кВч/м2 годишно)

< 15 кВч/м2 годишно

Потребление на енергия за охлаждане (кВч/м2 годишно)

< 15 кВч/м2 годишно

Въздухонепроницаемост n50 (h-1) – 0,6 пъти обема на сградата при

0,6 h-1

разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Pa

Естествено осветление (% автономност в работно време)
Летен комфорт (% прегряване в работно време)
Между две жилища
Акустика и
звукоизолация от шум

Между две помещения
в едно жилище
Външен шум

Устойчивост

Въздушен-DnT,w+C (dB)
Ударен-L’nT,w+CI (dB)
Въздушен- DnT,w+C (dB)
Ударен-L’nT,w+CI (dB)
Ниво на шум от
външни източници

60%
Минимум

Цел

10%

5%
≥ 58 dB
≤ 45 dB
≥ 63 dB
≤ 40 dB
25 dB

EPD за всички продукти на Сен-Гобен
Критерии на Сен-Гобен за Мулти-Комфорт
Източник: Сен-Гобен

От участниците се очаква да представят в своите проекти основни стратегии, използвани за
постигане на критериите на Сен-Гобен за Мулти-Комфорт.
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2.5.1. Конструкция
Участниците имат свободен избор относно вида на носещата конструкция (дървена,
стоманобетонна, метална, смесена или др.) и конструктивната схема, но използването на
материали на ISOVER, CertainTeed или IZOCAM в проекта е задължително.
Изовер ще предостави следните помощни материали за
свободно ползване:
 Онлайн база данни с архитектурни детайли за пасивни
сгради в CAD формат: www.isover-construction.com
o Първата в света база данни, съдържаща повече
от 150 архитектурни детайли за 4 различни
строителни (фасадни и конструктивни) системи.
o Всички детайли са сертифицирани от Института
за Пасивни Сгради в Германия и използването им
гарантира конструкции без топлинни мостове.
o Достъпът е свободен и предоставя: CAD чертежи,
с възможности за сваляне в различни файлови
формати; сградни компоненти и продукти;
ключова информация; изотерми; материали; както
и концепция за въздухоплътност.

Архитектурни детайли на ИЗОВЕР



Онлайн страница на тема „Въздухонепроницаемост”: www.isover-airtightness.com
o Пълна информация на тема въздухоплътност и нейното значение: метод, продукти и
решения, значение на идеята.



Софтуеър за калкулации на енергийно потребление Изовер Дизайнер, брошури за концепция
„Мулти-Комфортна Къща” – за ново строителство и реновации: www.isover-construction.com

За повече информация, моля обърнете се към лицето за контакт в Сен Гобен Констракшън Продъктс
България, ИЗОВЕР (за справка: т. 1.3. от настоящото задание за проектиране).

2.5.2. Топлинен комфорт
2.5.2.1. Енергийна ефективност – техническа информация
Основна цел е постигане на следните параметри:
 Годишна нужда от енергия за отопление < 15 кВч/м2 годишно (kWh/m2a)
 Годишна нужда от енергия за охлаждане < 15 кВч/м2 годишно (kWh/m2a).
За постигане на критериите се препоръчват следните коефициенти на топлопреминаване
(U-стойност) за съответните компоненти, изграждащи сградната термообвивка:
 За плътни ограждащи елементи при компактна форма на сградата: U ≤ 0.15 W/m2K
 За плътни ограждащи елементи при сложна обемна композиция на сградата: U ≤ 0.10 W/m2K
 За прозорци и врати UW total ≤ 0.8 W/m2K. Соларният фактор (g-стойност) да бъде базиран
върху изследване на слънчевите печалби, както през студения, така и през топлия сезон.
Предоставените параметри не гарантират постигане на критериите за Мулти-Комфорт. Участниците
е необходимо да използват Изовер Дизайнер (MCH Designer) за получаване на точни резултати.
2.5.2.2. Защита срещу прегряване – техническа информация
С цел осигуряване на комфортна среда за обитаване случаите на прегряване, при които стайната
температура надвишава 25°C, се налага да бъдат под 10% (измерени в % от целия годишен цикъл).
За постигане на стойностите, студентите могат да използват пасивни мерки (например:
слънцезащитни жалузи/ламели/щори, използване на светли цветове за фасади/интериор) и активни
мерки (вентилационна система с топлообменник и байпас за лятото, активни охладителни системи).
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2.5.3. Звуков комфорт – техническа информация
Шумът вреди сериозно върху здравето на хората и осигуряването на здравословна среда от гледна
точка на акустичен комфорт е изключително важно за човешкото благосъстояние. Нарушеният сън,
вследствие на високите нива на шум, осъществява негативен ефект върху хората.
Основните източници на шум, които смущават в най-голяма степен обитателите на многофамилни
жилищни сгради са следните: транспортни превозни средства и съседи.
Препоръчва се на участниците да изследват и шума, генериран от технически инсталации (напр.
вентилационна система) и при необходимост да предложат решение за намаляване нивата на
произведения шум (полагане на шумоизолация върху вентилационни въздуховоди и др.).
2.5.4. Качество на микроклимата
С цел оптимални условия за жилищен комфорт, от участниците се очаква да постигнат в
апартаментите максимална концентрация на СО2 от 1000 части на милион (ppm). За целта в проекта
следва да бъде осигурено количество пресен въздух за обитател на час от 30 м3 (mc /P*h).
2.5.5. Пожарна безопасност
 Всички носещи външни и вътрешни стени и конструктивни елементи е необходимо да постигнат
ниво на огнеустойчивост от поне REI 60 съгласно EN стандартите;
 Покривът и таваните е необходимо да постигнат ниво на огнеустойчивост от поне REI 60 съгласно
EN стандартите;
 Всички неносещи вътрешни стени между 2 помещения с различни функции е необходимо да
постигнат ниво на огнеустойчивост от поне EI 60 съгласно EN стандартите.
2.5.6. Естествена дневна светлина
Естествената дневна светлина е задължително условие за качествен живот. Цел в проекта е да се
постигне автономност от 60% на естествената светлина в жилищни помещения (без кухни) – т.е.
мин. в 60% от времето да бъде осигурена естествена светлина. За постигане нивото на естествено
осветление в гр. Брест се препоръчва съотношение между площите: прозорци към под = 17-19%.
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2.6. Изисквания за представяне на проект
2.6.1. Минимални изисквания (задължителни)
Необходимо е да бъдат спазени следните основни изисквания за представяне на всеки проект.
Обърнете внимание: препоръчва се участниците да изберат подходящ мащаб за всички чертежи,
според размера на таблата/постерите, описани в т. 3.1 и 3.2 и индивидуалните проектни разработки.
A. Градоустройствен план и ситуация
 Илюстриране на градоустойствената идея за функционално зониране в рамките на два проектни
модула. Целта на схемата е да покаже разположението и разпределението на основните
функции в кварталите. Участниците имат право на избор относно начина на представяне.


Визуализация/и на модела за жилищно обитаване в Квартал 1 и Квартал 2 (обекти на проекта):
o Изгледи, 3D перспективи и/или фотографии на макет, целящо най-добро представяне
на проекта – изразни средства по избор на участниците.

Примерна схема: възможен начин за
представяне на градоустройствената идея

Примерна 3D визуализация: възможен начин
за представяне на жизненото обитаване

Б. Жилищна архитектура – информацията е необходимо да се представи само за една сграда в
рамките на Квартал 1
 Разпределения на етаж/и (препоръчителен мащаб 1:100)
 Разрези
o Надлъжен разрез (препоръчителен мащаб 1:50 / 1:100)
o Напречен разрез (препоръчителен мащаб 1:50)
 Фасади (препоръчителен мащаб 1:100)
 Архитектурни детайли:
o Детайл: покрив, външни стени, преградни стени, прозорци, подове към земя и
междуетажни конструкции (препоръчителен мащаб 1:20 / 1:10)
o Обърнете
внимание
на
топлинните
и
звуковите
мостове,
въздухонепроницаемостта, както и защитата от влага и контрола върху нея
o Други детайли по преценка на участниците
 3D визуализации и/или снимки на макет
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В. Калкулации за потребление на енергия
 Изисква се да бъде изчислена само една сграда с жилищни
функции в рамките на Квартал 1. Същата за сграда, за
която са разработени и архитектурни детайли.
 Годишно потребление на енергия
o За изчисления използвайте Изовер МКК Дизайнер
o Участниците е необходимо да приложат
в своите проекти преглед на изчисленията
(прегледът е показан в изображението вдясно)
Изовер МКК Дизайнер - преглед

Липсата на част от гореописаната информация
ще дисквалифицира проекта от конкурса.

Изовер МКК Дизайнер - преглед

Г. Описание на архитектурна идея и дизайн концепция
Освен минималните изисквания е препоръчително участниците да представят: чертежи, разяснения,
схеми и описания, които да улеснят журито във възприемането на проекта. Те може да включват:


Архитектурна идея и функционално решение (включително морфология и типология)



Стратегия за постигане на топлинен комфорт
o Например: U-стойности на сградна обвивка, концепция за въздухоплътност,
вентилационна система, пасивни/активни мерки за засенчване, охлаждане и др.



Стратегия за постигане на звуков комфорт
o Например: Rw и Ln,w стойности на ограждащи повърхности и конструкции
(коефициенти звукопоглъщане и ударен шум), основни мерки за шумозащита и др.



Стратегия за постигане на качествен микроклимат
o Например: Вид проектна вентилация (контролирана и/или естествена),
вентилационен план/схема, технически предложения и решения и др.



Стратегия за пожаробезопасност
o Например: План за евакуация, разделяне на евакуационните пътища и потоци,
огнеустойчивост и реакция на огън на строителните материали и др.



Идея за естествено осветление



Идея за добиване на възобновяема енергия и устойчива архитектура среда

За да обяснят гореспоменатите изисквания участниците могат да представят: текст, диаграми,
схеми, илюстрации, изображения, изчисления, чертежи или друга подходяща информация.
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3. Формат за представяне на проекти
За участие в националния и международния конкурс за студенти „Изовер Мулти-Комфортна Къща
2016” е необходимо да бъдат представени проекти в следните формати:

3.1. Формат за представяне на проекти в националния етап на конкурса
За да участват в националния конкурс, всички студенти е необходимо да се регистрират онлайн в
страницата на конкурса: www.isover-students.com. Всички регистрирани участници ще получават
информация чрез официалния онлайн бюлетин. Всеки участник или екип, който не се регистрира
или предостави неверни или непълни данни ще бъде дисквалифициран.
За участие в националния конкурс всеки екип е необходимо да предаде:
 максимум 2 постера с размер 80 cm х 200 см (широчина х височина) на хартиен носител
тип плакат (впоследствие ще бъде уточнено, дали да бъдат каширани върху твърд
гръб)
 проект на цифров носител (CD или подвижна памет) в PDF формат, версия 8 или по-малка,
резолюция 300 dpi (максимум 20 MB)
 електронна презентация на проекта в PPT формат, версия 2010 или по-малка, максимум 20
слайда за 5-минутно представяне и максимален размер на файл от 20 МВ.
Таблото е необходимо да бъде ясно и четливо и да показва заглавието на проекта, името на
автора/авторите, университет и ръководител и/или консултант на проекта, в случай че има подобен.
Всички текстове е необходимо да бъдат на български език.
Електронната презентация от 20 слайда се очаква да представи основната концепция на проекта и
да включи само най-важната информация от таблата. Възможно е използването на неограничен
брой анимирани слайдове (“Animation” tab).
Таблата ще бъдат изпратени до организатора на конкурса преди националното журиране, с цел
проверка за наличността на задължителните минимални изискания.
Във финала участниците ще разполагат с 5 минути, за да представят проектите си. Времето ще
се следи и спазва стриктно от организаторите. Допълнително се предвижда неограничено време за
въпроси и свободна дискусия между членовете на уважаемото жури и участниците в конкурса. Редът
на презентиране ще бъде определен от участниците чрез свободно изтегляне на пореден номер.
Оценката на всеки проект е средноаритметична стойност – сума от оценките на всички членове на
журито, разделена на броя журиращи. Оценката за проект, ръководен или консултиран от член на
журито, отпада от общата стойност и крайната оценка се формира средноаритметично от оценките
на останалите членове на уважаемото жури. Условието има за цел да увеличи прозрачността и
обективността при оценяване на конкурсните проекти, без да влияе върху възможната максимална
средноаритментична стойност при оценка на всеки проект. Всеки един член на журито декларира
пред организатора на конкурса, че е запознат и съгласен с условията на заданието за проектиране!
Проект, който не съдържа обозначителна информация за ръководители и/или консултанти на
проекта (при наличие на подобни), в това число и членове на журито, ще бъде дисквалифициран!

3.2. Формат за представяне на проекти в международния етап на конкурса
Всички проекти, участващи в международния конкурс е задължително да бъдат предадени найкъсно до 9. май 2016 г. Всеки от участващите екипи е задължен да предаде на организатора на
националния конкурс CD (или подвижна памет) със следното съдържание:
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1. Цифров формат на проекта със следните характеристики:
 PDF файл, версия 9 или по-стара
 Резолюция 300 dpi
 Размер на постера 80 cm x 200 cm (широчина 80 см х височина 200 см).
 Примерен изглед на табло (layout): две възможности за презентиране на проекти може да бъдат
видяни в файл “Suggested roll-up layout variants.pdf”, намиращ се в уеб-сайта на конкурса:
www.isover-students.com – в раздел “Проектна документация” (Documents for submission 2016).
Максималният брой постери за представяне в международния етап на конкурса е 1 (един).
Постерът на всеки един от участващите проекти е необходимо да съдържа следната информация:

Държава (Например: Bulgaria)

Университет (например: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia /
VSU “Lyuben Karavelov”, Sofia / NBU, Sofia / VSU “Chernorizetz Hrabyr”, Varna)

Име на автора / авторите на проекта (всички участници при групова работа)

Място в националния конкурс (например: 1st Prize)
Материалите ще се използват от Изовер за печат и подготовка на плакат (roll-up) за изложбата на
проектите по време на международния конкурс.
2. Електронна презентация на проекта. Задължително е файлът да притежава следните
характеристики:

Презентация на Рower Point за 5-минутно представяне, версия 2010 или по-стара
o разширение .PPT или PPTX. Други видове файлове няма да се приемат

Името на файла трябва да бъде: Country X_Y Prize, Name1_Name2_Name 3
o например: Bulgaria_2nd Prize, Ivan Ivanov_Maria Markova

Максимален размер на файла от 20 MВ.
o по-големи презентации ще се изрежат до постигане на изискуемия размер.

В случай, че презентациите съдържат отделни анимирани файлове:
 Форматът трябва да се поддържа от Microsoft Power Point версия 2010
 Крайният размер на предадения файл (неархивиран) да не превишава 20 MB.

Презентацията ще се използва за официално представяне на екипа и проекта пред
журито по време на международния финал.
Моля, обърнете внимание, че официалният език за презентиране на проекти в международния
етап на конкурса – вербално чрез презентация и графично чрез постер – е английски език.
Организаторите на националния етап на конкурса предвиждат осигуряване на помощ при
подготовка на екипите за международния етап на конкурса, в това число: предоставяне на
препоръки от членовете на уважаемото жури и провеждане на репетиция – презентация на
проекта на английски език в офиса на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, ИЗОВЕР.
3. Индивидуални снимки на всеки член от екипа в tiff формат, по CMYK, резолюция 300 dpi.
4. Три tiff файла, съдържащи снимки или детайли на проекта в резолюция 300 dpi:
 Първа снимка: визуализация на сградата (3D модел)
 Втора снимка: архитектурни планове (графики, разрези, чертежи, макети и други)
 Трета снимка: изолационни материали (идеи, чертежи и други)
Информацията от т. 3.3.3. и т. 3.3.4. ще се използва за издаване на книгата “ISOVER Multi-Comfort
House Students Competition - Best of the Projects 2016”.
Организаторите пожелават успех и отлично представянe на всички участници в конкурса!
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