REGULAMIN
VI Edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
pod hasłem:
„NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE”

1. Cele konkursu
•

Kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie
najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych.

•

Promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce.

2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy
lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką
wartością:
•

społeczną (integrując społeczności lokalne, poprawiając warunki bytowe i jakość życia
mieszkańców),

•

kulturową (rewaloryzując i aktywizując obiekty zabytkowe, przywracając kulturową
tożsamość miejsc),

•

ekologiczną (chroniąc i promując walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni),

•

organizacyjną (wykorzystując fundusze europejskie i samorządowe, a także środki prywatne
dla realizacji publicznych celów lokalnych i regionalnych),

•

marketingową (przyczyniając się do podnoszenia konkurencyjności jednostek osadniczych,
przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku regionu).

3. Charakter konkursu
Konkurs ograniczony do zgłoszonych realizacji spełniających wymagania punktu 4.

4. Wymagania konkursu
Do konkursu dopuszczone zostaną realizacje:
•

zgłoszone do dnia 9 stycznia 2017 r.,

•

zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),

•

zawierające dokumentację fotograficzną obrazującą zgłaszaną przestrzeń publiczną (zdjęcia
umieszczone na planszach w formacie maksymalnie A3 zapisane do pliku .pdf).

5. Terminy
•

Składanie

zgłoszeń

do

9

stycznia

2017

r.

Aplikację

można

składać

osobiście

po skontaktowaniu się z Sekretarzem konkursu, przesłać pocztą na adres Towarzystwo
Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Tęczowa 8, 60–275 Poznań lub pocztą
elektroniczną na adres zgloszenia@tup.poznan.pl (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia).
•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 stycznia 2017 r.

•

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w lutym 2017 r. podczas konferencji
„Dzień Urbanisty” w ramach targów „Budma 2017”, na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Dokładna informacja przesłana zostanie uczestnikom konkursu do 3 lutego
2017 r.

6. Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy. Ilość nagród i wyróżnień ustala Sąd Konkursowy
w porozumieniu z Zarządem Oddziału TUP w Poznaniu w zależności od ilości i poziomu
zgłoszonych realizacji.

7. Sąd Konkursowy i Sekretarz konkursu
•

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

•

Przewodniczący Sądu Konkursowego – wybierany jest spośród członków Sądu.

•

Członkowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz pełnią swoją funkcję honorowo.

8. Inne
•

Wszystkie prace mogą zostać wykorzystane przez organizatorów do publikacji.

•

Prace nagrodzone mogą być zaprezentowane podczas targów „Budma 2017” w formie
ustalonej z laureatami.

•

Sprawy

nie

unormowane

niniejszym

regulaminem

rozstrzyga

Zarząd

Oddziału

TUP

w Poznaniu.
•

Sekretarz VI edycji konkursu Magdalena Trzpil, udziela informacji pod numerem telefonu
607 240 338 lub pod adresem poczty elektronicznej zgloszenia@tup.poznan.pl.

