WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

PAŹDZIERNIK 2019

REGULAMIN
1.

2.

PRZEDMIOT I CEL PRZEGLĄDU
Prezentacja i promocja dorobku architektów z Dolnego Śląska w zakresie
architektury, architektury wnętrz, urbanistyki i planowania przestrzennego,
we wszystkich stadiach projektowania, tj. studiów, konkursów, projektów
i realizacji powstałych w latach 2015-19.
Poprzedni Przegląd odbył się w Muzeum Architektury we Wrocławiu
w 2015 r. i obejmował projekty oraz realizacje z lat 2012-15. Miejsce
wystawy w edycji 2019 zostanie podane w terminie późniejszym.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU

WYSTAWA – podstawowa forma Przeglądu – ekspozycja prac
dostarczonych przez Uczestników Przeglądu.

KATALOG RPA BAZA ’19 – wydany na otwarcie Przeglądu
– publikacja prac wg materiałów dostarczonych przez Uczestników.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – Regionalny Przegląd
Architektury BAZA ’19 będzie towarzyszył Walnemu Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczemu SARP O/Wrocław.

3.

CHARAKTER PRZEGLĄDU

regionalny – dotyczy architektów i firm architektonicznych z terenu
Wrocławia i Dolnego Śląska

otwarty, za zgłoszeniami

4.

NAGRODY REGULAMINOWE RPA BAZA ’19
Wybrane prace zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi przyznanymi
przez międzynarodowe Jury.

5.

KALENDARIUM RPA BAZA ’19

Ogłoszenie i rozesłanie zaproszeń – 21.05.2019

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (formularze zgłoszeniowe)
– do 17.06.2019 do godz. 16.00

Przyjmowanie materiałów do katalogu – do 01.07.2019 do 16.00

Przyjmowanie plansz (mat. ekspozycyjnych) – do 25.09.2019
do godz. 15.00

Otwarcie Przeglądu – 5.10.2019

Zamknięcie Przeglądu – 31.10.2019

6.

UCZESTNICTWO – zgodnie z warunkami uczestnictwa.

7.

PRAWA I OBOWIĄZKI Uczestników i Organizatorów
Zgłoszenie uczestnictwa w RPA BAZA ’19 jest jednoznaczne ze zgodą na:

prezentację prac na publicznej wystawie RPA BAZA ’19, zgodnie
ze scenariuszem i możliwościami technicznymi,

uczestnictwo w konkursie o regulaminowe nagrody – zgodnie
z regulaminem Przeglądu,

reprodukcję przez Organizatora zgłoszonych prac (dostarczonych
plansz) w celach: informacyjnych, promocyjnych i archiwalnych,

publikację zgłoszonych prac (dostarczonych mat. graficznych)
w katalogu RPA BAZA ’19.
Prace konkursowe mogą stanowić podstawę do dyskusji publicznej.
Organizatorzy zapewniają:

opublikowanie prac w katalogu RPA BAZA ’19, pod warunkiem
dostarczenia materiałów do publikacji w wyznaczonym terminie,

ekspozycję zgłoszonych prac na wystawie pod warunkiem
dostarczenia ich w wyznaczonym terminie,

zwrot dostarczonych prac w wyznaczonym terminie.

8. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław,
Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław. Komisarz Przeglądu: arch. Bogdan
Kaczmarzyk. Kontakt z Organizatorem: wroclaw@sarp.org.pl

2.

3.

4.

5.

6.

7.

WARUNKI OGÓLNE
 Opłata za uczestnictwo dla architektów indywidualnych (osoby
fizyczne, za zgłoszeniami) zamieszkałych na terenie Wrocławia i Dolnego
Śląska – 100 zł + VAT za 1 planszę oraz 100 zł + VAT za 1 stronę
w katalogu Przeglądu (1 strona A4).
Dla członków SARP udział jest bezpłatny pod warunkiem złożenia
formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie i nieposiadania
zaległości w składkach członkowskich.
 Opłata za uczestnictwo dla firm projektowych (za zgłoszeniami)
– 200 zł + VAT za 1 planszę oraz 200 zł + VAT za 1 stronę
w katalogu Przeglądu (1 strona A4).
Uwaga: Odpłatność obowiązuje w przypadku umieszczenia na planszy
albo innych formach prezentacji: nazwy, danych teleadresowych, logo lub
innych danych związanych z firmą. Dotyczy to: firm architektonicznych,
projektowych, inwestora, wykonawcy, dostawców i in.
ZAKRES I LICZBA PRAC
 RPA BAZA ’19 obejmuje projekty lub realizacje z lat 2015-19
(nie prezentowane na poprzednich Przeglądach).
 Liczba prezentowanych obiektów/tematów – max. 2 plansze na wystawie
oraz max. 2 strony w katalogu.
 Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru zgłaszanego materiału
i nieprzyjęcia go w przypadku negatywnej oceny.
FORMA PREZENTACJI
 Podstawowa: plansze wystawiennicze
 Uzupełniająca: makiety oraz inne formy prezentacji – po uprzednim
uzgodnieniu z Organizatorem Przeglądu
TERMINY SKŁADANIA MATERIAŁÓW

Materiały do katalogu: biuro SARP O/Wrocław (mailowo, pocztą
lub osobiście), do 01.07.2019 r.

Plansze na wystawę: do 25.09.2019 r., w biurze SARP O/Wrocław
(Rynek-Ratusz 25, III p., w godz. 10.00-17.00).
WYMAGANIA DOT. PLANSZ WYSTAWIENNICZYCH
 Format: plansze sztywne bez oprawy i umocowań (kappa grub. 3 lub
5 mm), w poziomie, o wymiarach 100x70cm, 1 temat/obiekt na planszy,
układ graficzny i krój pisma wg załączonego szablonu (w pliku PSD
warstwy oznaczone na zielono przeznaczone są do edycji, na czerwono
– do usunięcia lub przesłonięcia). W miarę możliwości w części
przeznaczonej na grafikę prosimy nie umieszczać napisów.
 Wymagana zawartość plansz:
o Część opisowa: nazwa obiektu, adres, autor/-rzy projektu,
data wykonania projektu lub data realizacji, uzyskane nagrody itp.
o Część graficzna: szkic sytuacyjny i podstawowe rzuty
o pozostałe – wg uznania (elewacje, zdjęcia, detale itp.).
Uwaga: W przypadku umieszczenia na planszy przez Uczestnika
indywidualnego nazwy/adresu lub logotypu pracowni obowiązuje odpłatność
jak dla firmy – zgodnie z pkt. 1 regulaminu.
WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW DO KATALOGU RPA BAZA ’19
 Format katalogu: A4; przewiduje się przeznaczenie 1 strony dla jednego
obiektu/tematu.
 Część graficzna: pliki TIF lub JPG o wym. 20x20 cm i rozdzielczości
300 dpi. W części graficznej prosimy nie umieszczać logotypów ani
napisów. Logotyp firmy (dot. udziału odpłatnego) należy dostarczyć
w osobnym pliku (PDF, CDR, EPS lub AI, rozdzielczość 300 dpi).
 Część opisowa: podstawowe dane dot. obiektu/tematu zawierające: opis
(max. 1 300 znaków ze spacjami), imię i nazwisko autora, współautorów,
nazwę i adres obiektu, nazwę inwestora. Format części tekstowej: DOC.
 Inne dane wg uznania autora.
USTALENIA DODATKOWE
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania skrótów i zmian
w dostarczonych materiałach, które mogą wyniknąć w trakcie
redagowania katalogu i przygotowywania do druku.
 Warunkiem prezentacji w katalogu oraz na wystawie jest
wniesienie opłat (nie dotyczy członków SARP), zgodnie z regulaminem,
warunkami uczestnictwa i w wymaganych terminach.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kalendarium
Przeglądu.
 Organizator będzie zamieszczał bieżące komunikaty dotyczące
Przeglądu na stronie www.wroclaw.sarp.org.pl oraz będzie przesyłał je
zainteresowanym pocztą elektroniczną.

