NAGRODA ARCHITEKTONICZNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Regulamin
1. Patronat Nagrody: Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego
2. Organizatorzy Nagrody: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań
i Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP.
3. Celem Konkursu „Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego (NAWW)” jest:
- promocja Wielkopolski jako regionu dbającego o jakość środowiska zbudowanego, przestrzeni
publicznej i architektury;
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury;
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.
Dla zrealizowania celu Konkursu następuje wybór najlepszego dzieła architektonicznego
zrealizowanego w roku poprzednim na terenie Województwa Wielkopolskiego w kategoriach:
OBIEKT ARCHITEKTONICZNY
DOM
WNĘTRZE
PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
oraz w kategoriach:
DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH ARCHITEKTÓW – dla dzieła zrealizowanego
poza granicami administracyjnymi Województwa Wielkopolskiego autorstwa
wielkopolskich projektantów.
MŁODY TWÓRCA - wskazanie wyróżniających się młodych architektów zamieszkałych
i pracujących na terenie Województwa Wielkopolskiego;
Wybór spośród wskazanych kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego
dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana
najlepszemu obiektowi wybranemu z kategorii OBIEKT ARCHITEKTONICZNY, DOM,
WNĘTRZE, PRZESTRZEŃ WSPÓLNA).
4. Forma Konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. Dzieło architektoniczne do Konkursu mogą zgłosić
na kartach zgłoszeniowych (załącznik nr 1) osoby fizyczne i prawne: mieszkańcy (każdy
mieszkaniec Województwa Wielkopolskiego), wszystkie instytucje działające na terenie
Województwa, autorzy obiektów, inwestorzy, wykonawcy, organy administracyjne, samorządy,
stowarzyszenia twórcze, itp.
5. Warunki uczestnictwa:
Do Konkursu “Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego” można zgłaszać
nowoprojektowane dzieła architektoniczne zlokalizowane na terenie Województwa
Wielkopolskiego, natomiast do kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH
ARCHITEKTÓW dzieła architektoniczne zaprojektowane przez architektów z Województwa
Wielkopolskiego zlokalizowane poza Województwem Wielkopolskim.
Do Konkursu nie mogą być zgłoszone remonty i rewitalizacje obiektów istniejących bez istotnego
przekształcenie formy, obiekty poddane wyłącznie konserwacji. Dzieła architektoniczne zgłoszone
do Konkursu muszą być wybudowane bądź oddane do użytku w roku poprzedzającym
ogłoszenie Konkursu/rozdanie Nagród.

Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.
Do Nagrody w kategorii MŁODY TWÓRCA mogą kandydować architekci i projektanci wnętrz,
którzy nie ukończyli 35 roku życia, mieszkający i pracujący na terenie Województwa
Wielkopolskiego.
Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
6. Warunki techniczne zgłoszenia:
I Etap:
Zgłoszenie udziału w Konkursie „Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego”
następuje poprzez złożenie następujących dokumentów w formie elektronicznej,
potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:
- karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1) - zgodna z załączonym wzorem (do pobrania ze strony
Konkursu, strony SARP Oddział Poznań oraz strony WOIA RP) wypełniona w sposób kompletny
w formie elektronicznej;
- zdjęcia zgłaszanej realizacji – minimum cztery,
maksimum
sześć
najbardziej
charakterystycznych ujęć o rozdzielczości 300 dpi, min. 13x18cm; oraz te same zdjęcia
w rozdzielczości 75 dpi;
- charakterystyczne rysunki architektoniczne pokazujące np. rzuty, przekroje, zagospodarowanie
działki, zagospodarowanie przestrzeni, widoki elewacji, wnętrze, aksonometrię, perspektywę, itp.
- dossier pracy twórczej w formie portfolio w formacie PDF i wydrukowane w formacie
A4, max. 10 stron, w tym CV architekta (w kategorii: MŁODY TWÓRCA).
Zgłoszenia propozycji do Konkursu „Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego”
dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: hello@naww.pl lub na karcie pamięci flash typu
SD na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Stary Rynek 56,
61-772 Poznań z dopiskiem: Konkurs “Nagroda Architektoniczna Województwa
Wielkopolskiego”.
Sąd Konkursowy będzie nominował do II Etapu Nagrody dzieła architektoniczne na podstawie
zgłoszeń elektronicznych. Każdy sędzia nominuje do Nagrody maksymalnie 5 prac w każdej
kategorii, poza kategorią MŁODY TWÓRCA - w tej kategorii każdy sędzia może nominować max
3 osoby. Zakończenie pierwszego etapu następuje poprzez publiczne ogłoszenie nominacji.
II Etap:
Autorzy nominowanych do Nagrody dzieł architektonicznych w ciągu 14 dni od ogłoszenia
nominacji dostarczają do siedziby SARP Oddział Poznań jedną planszę 100 x 70 przygotowaną
wg wzoru przedstawiającą nominowane dzieło architektoniczne. Tylko plansze przygotowane
wg załączonego wzoru będą oceniane przez Sąd Konkursowy (załącznik nr 2).
Zgłaszający projekty zakwalifikowane do II Etapu Konkursu muszą umożliwić przedstawicielom
Sądu Konkursowego przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanym przez Sąd terminie. Zasada
ta nie dotyczy kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH ARCHITEKTÓW, MŁODY
TWÓRCA. Nagrody i wyróżnienia w tych kategoriach będą przyznawane na podstawie
dokumentacji fotograficznej i projektowej.
W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może odstąpić od dokonania wizji lokalnej.

7. Sąd Konkursowy:
Sąd Konkursowy składać się będzie z 10 osób :
- sześciu architektów - wskazanych wspólnie przez Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddział Poznań oraz Radę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (po trzech
reprezentantów SARPu i WOIA RP); w tym Przewodniczący Sądu Konkursowego;
Przewodniczącego Sądu Konkursowego naprzemiennie wybierać będzie SARP Oddział Poznań
oraz WOIA RP.
- dwóch przedstawicieli środowiska artystycznego (projektanci mebli, wnętrz, krajobrazu, grafiki)
oraz krytyków architektury i sztuki - wybieranych wspólnie przez Zarząd Stowarzyszenia
Architektów Polskich Oddział Poznań oraz Radę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
- przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego;
- przedstawiciela Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.
8. Sekretarz Konkursu:
Sekretarza Konkursu będącego jednocześnie koordynatorem Konkursu wskazuje SARP Oddział
Poznań. Sekretarz uczestniczy w pracach Sądu Konkursowego bez prawa głosu.
9. Terminarz:
Ogłoszenie Konkursu następuje w połowie, a wręczenie Nagród pod koniec danego roku.
Szczegółowe terminy określające przebieg Konkursu zostaną podane każdego roku wraz
z ogłoszeniem Konkursu. Wystawa pokonkursowa organizowana będzie na początku następnego
roku kalendarzowego .
10. Nagrody:
W Konkursie przewiduje się następujące Nagrody:
Nagroda Najlepszy Obiekt Architektoniczny
Nagroda Najlepszy Dom
Nagroda Najlepsze Wnętrze
Nagroda Najlepsza Przestrzeń Wspólna
Nagroda Najlepsze Dzieło Eksportowe Wielkopolskich Architektów
Nagroda Młody Twórca Wielkopolskiej Architektury
Nagroda Główna - GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszej realizacji spośród kategorii
Najlepszy Obiekt Architektoniczny, Najlepszy Dom, Najlepsze Wnętrze, Najlepsza Przestrzeń
Wspólna.
Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania/ustanowienia
wyróżnień/wyróżnień honorowych. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy jest
uprawniony do zmiany kategorii i ilości nagród.

Nagrody wręczają Patroni Nagrody przy współudziale Organizatorów Nagrody pod koniec danego
roku kalendarzowego w czasie uroczystej gali.
11. Informacje dodatkowe:
Organizatorzy Nagrody zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych
w punkcie 9 Regulaminu Konkursu. Informacje o Konkursie będą na bieżąco zamieszczane na
stronach www.sarp.poznan.pl, http://wielkopolska.iarp.pl/ i
na stronie Konkursu
www.naww.pl. Wszelkie dodatkowe informacje, bezpłatny Regulamin Konkursu oraz kartę
zgłoszeniową można uzyskać w sekretariacie SARP Oddział Poznań oraz pod adresem
poznan@sarp.org.pl
12. Załączniki do Regulaminu Nagrody – NAWW:
1.
2.

Karta zgłoszenia
Wzór planszy do opracowania (II etap)

mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddział Poznań

Poznań, dnia 29 maja 2020 r.

mgr inż. arch. Karol Fiedor
Przewodniczący Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP

