
REGULAMIN KONKURSU 

przyznawania 

 

„Nagrody Prezesa IARP dla autorów za najlepszy opublikowany materiał w latach 

2017-2018, związany z wykonywaniem zawodu architekta 

oraz dotyczący architektury” 

 

Organizatorem konkursu jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Stawki 2a, w której imieniu działa Krajowa Rada Izby 

Architektów RP, zwana dalej Organizatorem. 

 

1. Cel i zadanie konkursu 

1.1. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promocja autora najlepszego materiału, 

związanego z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczącego zagadnienia 

architektury, zrealizowanego na terenie Polski, opublikowanego lub 

wyemitowanego w latach 2017-2018, na łamach mediów nie branżowych lub 

środków komunikacji wizualnej, tj. nie zajmujących się profesjonalnie tematyką 

architektury ani wykonywaniem zawodu architekta. 

2. Zgłoszenia do konkursu 

2.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie publikacji związanej z 

tematyką architektury. Prace mogą być zgłoszone przez: 

• samego autora tekstu, 

• osoby prywatne,  

• zespoły redakcyjne,  

• firmy,  

• organizację pozarządowe,  

• członków Izby Architektów RP.  

2.2. Termin nadsyłania prac trwa od 30 listopada do 10 stycznia 2019 r. 

2.3. Do konkursu materiały należy nadesłać w formie plików, w przypadku 

publikacji prasowych oraz internetowych w formie skanów, a w przypadku 

materiałów radiowych lub filmowych na płytach CD lub w formacie mp3 na adres 

pocztowy bądź e-mail Izby Architektów RP: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A,  

izba@izbaarchitektow.pl. 

2.4. Do konkursu można zgłaszać artykuły lub prezentacje multimedialne, które 

zostały opublikowane lub wyemitowane w Polsce w okresie od 1 stycznia 2017 r. 

do 31 grudnia 2018 r., w mediach nie związanych profesjonalnie z branżą 

architektoniczną. 



2.5. Do konkursu można zgłosić kilka materiałów dziennikarskich lub 

prezentacyjnych tego samego autora. 

2.6. Zgłoszony materiał powinien zostać przekazany w pełnej formie, ze wskazaną 

datą jego publikacji lub emisji, danymi autora (imię, nazwisko) nazwą i tytułem 

medium, na łamach którego został opublikowany lub wyemitowany.  

3. Za stronę organizacyjną konkursu odpowiada Komisja Wydawnicza 

Krajowej rady IARP.   

4.  Kryteria oceny 

4.1. Nagroda zostaje przyznana autorowi za merytoryczny oraz atrakcyjny wizualnie 

sposób przedstawienia poruszanej w publikowanym materiale tematyki, związanej z 

wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczącej dziedziny architektury. 

4.2. Kryteria oceny prac każdorazowo opracowuje Komisja Wydawnicza. 

5. Nagrody 

Nagrodą główną w konkursie jest wieczne pióro z wygrawerowaną nazwą konkursu 

oraz logotypem Organizatora, tj. Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, a 

ponadto wszyscy autorzy nominowanych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Dodatkowo z osobą nagrodzoną zostanie przeprowadzony wywiad i zamieszczony na 

łamach czasopisma „Zawód:Architekt” i na stronie internetowej Izby.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

6.1. Spośród wszystkich nadesłanych materiałów, członkowie Komisji Wydawniczej 

KRIA, IARP nominują pięć prac do nagrody. Następnie Komisja Wydawnicza 

zaprezentuje nominowane prace Prezydium Krajowej rady IARP, wskaże propozycję 

materiału i osoby laureata, do ostatecznego wyboru przez Prezesa Krajowej Rady 

IARP. 

6.2. Nagroda i nominacje będą wręczane przez Prezesa Krajowej Rady IARP w 

trakcie Targów BUDMA w Poznaniu w dniu: 13.02.2019 r. 

6.3. Osoba, która będzie nagrodzona w konkursie oraz pozostali autorzy 

nominowanych prac zostaną pisemnie oraz mailowo powiadomieni o tym fakcie z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Uwagi końcowe  

Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z przeprowadzanym 

konkursem spoczywa na organizatorze konkursu, tj. na Izbie Architektów RP. 

8. Dane osobowe 

8.1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

jego realizacji, zgodnie z obowiązującą u organizatora konkursu Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji Izby Architektów RP. Dane osobowe mogą być 

umieszczone w magazynie „Zawód:Architekt”, na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Izby Architektów RP. Przetwarzanie danych osobowych w 



powyższym zakresie jest niezbędne do udziału w konkursie i przystąpienie do niego 

jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie.  

 

 

 


