
 

 

REGULAMIN 

XXVII edycji konkursu  

Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu 

„MOJA WIELKOPOLSKA” im. Lidii Wejchert 

 

 

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 realizacyjnej. 

 

2. Charakter konkursu 

Otwarty, ograniczony do dyplomantów roku akademickiego 2016/2017 wyższych uczelni 

w kraju i za granicą, autorów prac dyplomowych związanych z problematyką planowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

 

3. Wymagania konkursu 

W konkursie mogą uczestniczyć ukończone prace dyplomowe, zawierające wszystkie niezbędne 

informacje umożliwiające odczytanie zamysłu autora. Zakres opracowania zgłoszonej pracy – 

dowolny, zgodny z charakterem konkursu. 

Praca zgłaszana do konkursu powinna składać się z następujących elementów: 

• tekst, 

• załączniki graficzne stanowiące integralną część pracy, złożone do formatu A4, 

• minimum 2 plansze (synteza analiz stanu istniejącego i projekt) podklejone na sztywnej, 

lekkiej piance w formacie A0 w układzie pionowym, 

• płyta CD z przygotowanymi planszami w formacie A0 oraz nieobowiązkowo  

z nagranymi zdjęciami makiety, jeśli jest ona częścią pracy. 

Autor pracy przygotowuje i dostarcza powyższe materiały na własny koszt. 

Do zgłaszanej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje:  

• temat opracowania, 

• imię i nazwisko autora, 

• telefon kontaktowy oraz adres e-mail autora, 

• nazwę uczelni i wydział, 

• imię i nazwisko promotora typującego zgłoszoną pracę. 



 

 

 

4. Terminy 

Prace można składać wyłącznie w czwartki w godzinach od 1100 do 1230 w dniach 

od 9 do 23 listopada 2017 r. w pokoju nr 132 na Wydziale Nauk Geograficznych 

i Geologicznych UAM, ul. Bogumiła Krygowskiego 10 (dawna ul. Dzięgielowa 27). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2017 r. 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wybranych prac przez 

autorów odbędzie się w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2018 r. podczas konferencji 

XI „Dzień Urbanisty” organizowanej w ramach targów „BUDMA 2018”, na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 

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 oraz 

środków przeznaczonych na nagrody. 

Odbiór nagród pieniężnych następuje na zasadach ustalonych przez Fundatora.  

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w dwóch kategoriach – prac 

magisterskich i prac inżynierskich. 

Nagrodzone/wyróżnione prace (maksymalnie 2) mogą być zaprezentowane w dniu wręczenia 

nagród w formie ustalonej z laureatami. Ponadto organizator ma prawo prezentowania prac 

na wystawie pokonkursowej w formie plansz lub innej ustalonej z laureatami. 

 

6. Sąd Konkursowy i Sekretarz konkursu 

Dla przeprowadzenia konkursu Zarząd Oddziału TUP w Poznaniu powołuje Sąd Konkursowy oraz 

Sekretarza konkursu. Członkowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz pełnią swoją funkcję 

honorowo. 

Przewodniczący Sądu Konkursowego (członek TUP) jest wybierany spośród członków Sądu.  

 

7. Inne postanowienia 

Wszystkie zgłoszone prace mogą zostać wykorzystane przez organizatorów do publikacji.  

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

Sekretarz XXVII edycji konkursu Elżbieta Piotrowska, udziela informacji pod numerem telefonu 

508 927 931 w poniedziałki w godzinach od 1000 do 1200. 

 


