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■ Na TITUL budou porotou nominovány: 
ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA   2011 
ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT   2011 
ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ INOVACE  2011  

 3 stavby    -   kategorie A 
 3 projekty   -   kategorie B  
 3 inovace   -   kategorie C a dále porota navrhne CENY VYPISOVATELŮ. 

 
■ Cena partnera: Generální sponzor a hlavní partneři soutěže mají právo udělit vlastní cenu jakékoliv stavbě, projektu 
či inovaci přihlášené do soutěže, pokud včas doručí organizátorovi slovní ohodnocení, proč byla cena přiznána a 
současně sdělí výši finanční odměny, která se s udělením ceny pojí. 
 
■ Cena veřejnosti: Přihlášené stavby | projekty | inovace budou po uzavírce soutěžních přihlášek publikovány na 
internetu organizátora a mediálních partnerů,  o udělení ceny veřejnosti rozhodne počet autentických hlasů. 
 
■ TITULY A CENY jsou ocenění oprávněni využívat jako referenční a propagační argument. 

■  SLAVNOSTNÍ AKTY se uskuteční za účasti zástupců všech přihlášených, vypisujících ministerstev, sponzorů, 
partnerů, odborných garantů, spolupracujících organizací a médií. 
22. 10. 2012  Nominační akt STUDENT ČEEP | 12. 11. 2012  Nominační akt ČEEP|  20. 11. 2012 GALAVEČER ČEEP 
 
■  reportáž ze SLAVNOSTNÍCH AKTŮ přinese hlavní mediální partner soutěže ČT 24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Účastníci soutěže obdrží pozvánku „čestný host“ na mezinárodní konferenci TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY 
22. 10. 2011 v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU. 
 
■  Účastníci soutěže obdrží volný vstup na mezinárodní veletrh AQUATHERM 2012 v PVA EXPO Praha, kde bude  
20. – 24. 11. 2012 prezentována  VÝSTAVA NOMINACÍ ČEEP 2011. Dosahovaná návštěvnost je až 40 000 osob 
z okruhu odborné veřejnosti. 
 
■  Účastníci soutěže NOMINOVANÍ NA TITUL ČEEP 2011 dostanou možnost prezentace své přihlášky/firmy na 
veletrhu AQUATHERM 2012 dne 20. 11. 2011 
 
■ CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ ROK bude informace o všech přihlášených projektech, stavbách a inovacích uveřejněna na 
internetových stránkách pořadatele s vysokou auditovanou návštěvností.  
 
■ O oceněných projektech se objeví informace na webových portálech vypisovatelů a odborných garantů soutěže. 
Výsledky celostátní soutěže budou zveřejněny v médiích a oceněným stavbám | projektům | inovacím bude 
věnována NÁLEŽITÁ PUBLICITA V RÁMCI ČR a EU. 


