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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 2013/2014 wyższych uczelni w 
kraju i zagranicą, autorów prac dyplomowych związanych z problematyką planowania prze-
strzennego województwa wielkopolskiego. 

3.   Wymagania konkursu: 
 W konkursie mogą uczestniczyć prace ukończone, zawierające wszystkie niezbędne  

    informacje umożliwiające odczytanie zamysłu autora. 
      Zakres opracowania zgłoszonej pracy – dowolny. 
Praca zgłaszana do konkursu powinna składać się z: 

 tekstu: 

 załączników graficznych (składanych lub na planszach); 

 płyty CD z przygotowanymi posterami, na formacie A0 (80x120) w układzie pionowym do 
wydruku lub wydrukowanymi oraz nieobowiązkowo z nagranymi zdjęciami makiety, jeśli 
jest częścią pracy. 

      Autor pracy nagrodzonej lub wyróżnionej dostarcza maksymalnie dwa postery A0 podklejone      
na sztywnej lekkiej piance w układzie pionowym na wystawę pokonkursową w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 STYCZNIA 2015r.  

 Autor nagrywa pracę oraz drukuje, podkleja i dostarcza postery na własny koszt. 
       Autor pracy nagrodzonej/wyróżnionej i wybranej przez Sąd Konkursowy przygotowuje  
      nie dłuższą niż 10 minutową prezentację. 

 

       Ponadto zgłaszana praca powinna zawierać: 

 temat opracowania; 

 imię i nazwisko autora; 

 telefon kontaktowy oraz adres mailowy autora; 

 nazwę uczelni i wydział; 

 imię i nazwisko promotora typującego zgłoszoną pracę. 

4.   Terminy: 
 Składanie prac dyplomowych w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 

2014 r. wyłącznie w czwartki  od godziny 13 
30 

do 14 
30 

od 06 listopada do 13 listo-

pada 2014 roku w pokoju nr 132, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych ul. Dzięgielowa 27, Poznań  .  

 Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej TUP oddziału po-
znańskiego www.tup.poznan.pl.  

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2014r.; 

 Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac przez Autorów odbędzie się w 
dniu 10 marca 2015r. w ramach obchodów VIII DNIA URBANISTY na Targach BUDMA 
2015. 



5. Nagrody i wyróżnienia: 
Przewidywaną pulę nagród i wyróżnień rozdziela sąd konkursowy w porozumieniu  
z Zarządem Oddziału TUP w Poznaniu w zależności od ilości i poziomu zgłoszonych prac dy-
plomowych oraz środków przekazanych na nagrody. 
Odbiór nagród pieniężnych na zasadach ustalonych przez Fundatora.  

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, 

 Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w dwóch kategoriach: prac 
magisterskich i inżynierskich, 

 Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do wybrania maksymalnie dwóch prac nagrodzo-
nych do ich prezentacji przez AUTORÓW w dniu wręczenia nagród. 

 

7. Inne: 
Dla przeprowadzenia konkursu w danym roku kalendarzowym Zarząd Oddziału TUP  
w Poznaniu powołuje Sekretarza, który powierzone obowiązki wykonuje społecznie. 
 

       Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

 wykorzystania prac do publikacji; 

 zaprezentowania prac na wystawie pokonkursowej w formie posterów lub innej ustalonej 
przez organizatorów. 

Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu. 

8.     Informacji udziela: 
    Sekretarz organizacyjny XXIV edycji konkursu Moja Wielkopolska mgr Elżbieta Piotrowska,  
   tel. 694 964 346 w godz. 10

00 
– 12

00 
w poniedziałki. 

 

 

 

 

 

 

 

 


