TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 9, Centrum Kultury ZAMEK

ODDZIAŁ W POZNANIU
tel. centrali 853-60-81, Główny Sekretariat

REGULAMIN
dorocznego Konkursu
Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu
pt.
„MOJA WIELKOPOLSKA”
1.

Cele konkursu:
• popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień planowania przestrzennego
i urbanistyki;
• poszerzenie
wiedzy
o
problemach
planowania
miejscowego
i regionalnego Wielkopolski;
• uzyskanie opracowań i materiałów studialnych wnoszących nowe wartości do działalności
planistycznej i realizacji.
2. Charakter konkursu:
Otwarty, ograniczony do dyplomantów roku akademickiego 2008/2009 wyższych uczelni w kraju
i zagranicą, autorów prac dyplomowych związanych z problematyką planowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego.
3. Wymagania konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć prace ukończone, zawierające wszystkie niezbędne informacje
umożliwiające odczytanie zamysłu autora.
Forma i zakres opracowania zgłoszonej pracy – dowolne.
Zgłaszana praca winna zawierać:
• temat opracowania;
• imię i nazwisko autora;
• nazwę uczelni i wydział;
• imię i nazwisko promotora typującego zgłoszoną pracę.
4. Terminy:
• Składanie prac dyplomowych od 5 października do 30 października 2009 roku w pokoju nr 218 na
Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, 61 – 021 Poznań, ul. Nieszawska 13c. Do
5 października 2009r. na stronie internetowej TUP oddziału poznańskiego www.tup.poznan.pl zostaną
określone dni tygodnia i godziny składania prac.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2009r.;
• Wręczenia nagród odbędzie się w dniu 21 stycznia 2009r. w ramach obchodów DNIA URBANISTY na
Targach BUDMA 2010.
5. Nagrody i wyróżnienia:
Ilość
nagród
i
wyróżnień
ustala
sąd
konkursowy
w
porozumieniu
z Zarządem Oddziału TUP w Poznaniu w zależności od ilości i poziomu zgłoszonych prac
dyplomowych oraz środków przekazanych na nagrody.
6. Skład sądu konkursowego:
• ustala corocznie Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu;
• przewodniczący sądu – członek TUP wybierany jest spośród sędziów;
• członkowie sądu pełnią swoją funkcję honorowo.
7. Dla przeprowadzenia konkursu w danym roku kalendarzowym Zarząd Oddziału TUP
w Poznaniu powołuje Sekretarza, który powierzone obowiązki wykonuje społecznie.
8. Inne:
• Prace nagrodzone mogą być wykorzystane przez organizatorów do publikacji.
• Prace nagrodzone mogą być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w formie posterów
na formacie A0.
Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd TUP w Poznaniu.
Sekretarz organizacyjny XIX edycji konkursu Moja Wielkopolska
– mgr Elżbieta Piotrowska, udziela informacji tel. 84-55-047 w godz. 800 – 1200 we wtorki i środy.

