Załącznik
do Uchwały nr 72 Zarządu Głównego
z dnia 28 lutego 2017 r.

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP)
REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ROKU
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

Warszawa, 28 lutego 2017 r.

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1. Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich (Nagroda Roku SARP), przyznawana jest
w drodze Konkursu, na zasadach niniejszego Regulaminu, architektowi – autorowi (zespołom
autorskim) za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku
w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach
architektonicznych.
§ 2.
1. Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje Konkurs Nagroda Roku SARP ubiegając się
o Patronat naczelnych władz Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje Konkurs Nagroda Roku SARP ubiegając się
o Mecenasa Konkursu.
Rozdział 2
Zgłoszenia do Nagrody Roku SARP
§ 3.
O przyznanie Nagrody Roku SARP mogą występować architekci – autorzy, a także oddziały SARP,
biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów
architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.
§ 4.
Zgłoszenia do Nagrody Roku SARP przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP (ul. Foksal 2, 00-366
Warszawa), z dopiskiem na kopercie „Nagroda Roku SARP”, w terminie ustalanym każdorazowo
przez Zarząd Główny, jednak nie później niż do końca maja roku następującego po roku, za który
przyznawana jest Nagroda. Pytania można zadawać drogą mailową na adres:
nagroda.roku@sarp.org.pl
§ 5.
Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego
wchodzą:
1) strona tytułowa zawierająca:
a) nazwę obiektu,
b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
c) zdjęcie obiektu,
2) karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail,
telefon),
b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi
kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
c) nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
d) autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
e) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail,
telefon),
f) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail,
telefon),
g) opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
h) kategorię zgłaszanego obiektu,

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ROKU SARP

3

3) opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600
znaków i dwóch stron formatu A4,
4) zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
5) płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
a) zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
b) karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w
formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
c) 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość
minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
d) sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów),
rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.
Rozdział 3
Jury i przyznawanie Nagrody Roku SARP
§ 6.
Zgłoszone obiekty lub zespoły obiektów ocenia Jury, powoływane każdorazowo przez Zarząd
Główny SARP, nie później niż do końca marca roku następującego po roku, za który przyznawana
jest Nagroda. W skład Jury wchodzą:
1) Prezes SARP lub delegowany przez niego Wiceprezes SARP, jako Przewodniczący Jury
(z tak zwanym „głosem decydującym”),
2) architekt zagraniczny zaproszony przez Zarząd Główny SARP (nieobligatoryjnie),
3) czterech sędziów nominowanych przez Zarząd Główny SARP,
4) przedstawiciel Rady Prezesów SARP nominowany przez Radę Prezesów SARP,
5) przedstawiciel Patrona Honorowego Konkursu, o ile zostanie zgłoszony przez Patrona
Konkursu,
6) przedstawiciel Mecenasa Konkursu, o ile zostanie zgłoszony przez Mecenasa Konkursu.
§ 7.
1. Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) Nagrody w kategoriach:
1) budynek mieszkalny jednorodzinny,
2) budynek mieszkalny wielorodzinny,
3) budynek biurowy, oświaty lub administracji
4) budynek kultury,
5) inny budynek użyteczności publicznej,
6) przestrzeń publiczna,
oraz Główną Nagrodę Roku SARP dla jednego z obiektów.
2. Jury może na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń nie przyznawać Nagród w wybranych
kategoriach oraz ustanowić dodatkowe kategorie.
§ 8.
Jury podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody Roku SARP po uprzednim:
1) ustaleniu kategorii w których przyznawane będą Nagrody danego roku, na podstawie
analizy wszystkich obiektów zgłoszonych do Nagrody Roku SARP,
2) wyborze obiektów nominowanych w każdej z kategorii, spośród wszystkich obiektów
zgłoszonych do Nagrody Roku SARP,
3) wyborze obiektów nagrodzonych w każdej z kategorii, po dokonaniu wizji lokalnej obiektów
nominowanych przez co najmniej jednego spośród członków Jury.
§ 9.
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1. Główna Nagroda Roku SARP potwierdzona jest medalem, dyplomem oraz tabliczką do
umieszczenia na obiekcie, Nagrody potwierdzane są dyplomami.
2. Do Nagrody Roku SARP i Nagród przyznawane są także dyplomy dla inwestorów i wykonawców
uhonorowanych obiektów.
§ 10.
Decyzja o przyznaniu Nagrody Roku SARP, Nagród i nominacji ogłaszana jest nie później niż do
końca roku następującego po roku, za który przyznaje się Nagrody, w trakcie specjalnej
uroczystości, podczas której są one wręczane laureatom. Od tego dnia prezentowana jest wystawa,
organizowana przez Zarząd Główny SARP, prezentująca obiekt lub zespoły obiektów uhonorowane
Główną Nagrodą Roku SARP, Nagrodami i nominacjami.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 11.
Obiekty lub zespoły obiektów uhonorowane Główną Nagrodą Roku SARP, Nagrodami i
nominacjami prezentowane są w dwumiesięczniku „ARCH” oraz na stronach internetowych SARP,
oraz na wystawie krajowej UIA i wystawach SARP.
§ 12.
Wszystkie dokumenty związane z Konkursem Nagroda Roku SARP przechowuje Biuro Zarządu
Głównego SARP.
§ 13.
Stowarzyszenie Architektów Polskich zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w
publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów
dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z
obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Stowarzyszenie Architektów Polskich
załącznik nr 1 do Regulaminu
Nagrody Roku SARP

KARTA ZGŁOSZENIA OBIEKTU DO NAGRODY ROKU SARP
imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwa i adres pracowni z danymi
kontaktowymi (e-mail, telefon), informacja o współpracy autorskiej
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
nazwa inwestycji (obiekt lub zespół obiektów)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autorzy zdjęć inwestycji (obiekt lub zespół obiektów)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
kategoria zgłaszanego obiektu (podkreślić)
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny
budynek biurowy, oświaty lub administracji
budynek kultury
inny budynek użyteczności publicznej
przestrzeń publiczna
……………………………………………………..
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Niniejszym

jako

Autor

(Autorzy)

wyrażam

(wyrażamy)

zgodę

na

zgłoszenie

zaprojektowanego przeze mnie (przez nas) obiektu/zespołu obiektów na zgłoszenie go do
Konkursu Nagroda roku SARP.

……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis Autora/Autorów

uwaga: powyższa zgoda wymagana jest w przypadku
zgłoszenia przez podmiot nie będący Autorem(Autorami)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam (wyrażamy) jako Autor (Autorzy) zgodę na wykorzystanie materiałów
zawartych w portfolio w następujący sposób:
-

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na

potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy
światłoczułej,

magnetycznej,

dyskach

oraz

komputerowych

wszystkich

typach

nośników

przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
-

umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach

publikowanych

dla

celów

promocyjnych

Organizatora

lub

podmiotu

wskazanego

przez

Organizatora,
-

wprowadzanie

w

dowolnej

części

do

Internetu

i

pamięci

komputera,

umieszczaniu

i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,
- wykorzystanie w utworach multimedialnych,
-

publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą

wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i
Internetu,
- sporządzenie wersji obcojęzycznych.
- umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów
promocyjnych
Zamawiającego
lub
podmiotu
wskazanego
przez
Zamawiającego;
- wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach
publikacji on-line;

……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis Autora/Autorów
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Stowarzyszenie Architektów Polskich
załącznik nr 2 do Regulaminu
Nagrody Roku SARP

WZÓR DO OGŁOSZENIA EDYCJI NAGRODY ROKU SARP
Jury:
(powołane nie później niż do końca marca, zgodnie z § 4. Regulaminu)

...................................................................................Prezes SARP lub Wiceprezes SARP
...................................................................................architekt zagraniczny (nieobligatoryjnie)
...................................................................................sędzia konkursowy SARP
...................................................................................sędzia konkursowy SARP
...................................................................................sędzia konkursowy SARP
...................................................................................sędzia konkursowy SARP
...................................................................................przedstawiciel Rady Prezesów
...................................................................................przedstawiciel Patrona Honorowego (nieobligatoryjnie)
...................................................................................przedstawiciel Mecenasa (nieobligatoryjnie)
Sekretarz organizacyjny:
.........................................................................................................................................................
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu:
(nie później niż do końca maja, zgodnie z § 4. Regulaminu)
.........................................................................................................................................................
Termin ogłoszenia wyników:
.........................................................................................................................................................
Termin i miejsce gali wręczenia Nagrody i wyróżnień:
.........................................................................................................................................................
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