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Preambuła 
Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich obchodzący w 2021 r. swoje 75-lecie, stawia 
sobie za cel promocję dobrej architektury, powszechną edukację architektoniczną, podnoszenie jakości 
przestrzeni publicznej, a także wpływ na kreowanie ładu przestrzennego. Swoje założenia realizuje poprzez 
działania statutowe skierowane nie tylko do profesjonalistów, ale do wszystkich zainteresowanych architekturą  
i zaangażowanych we współtworzenie naszego otoczenia; nie tylko do członków Stowarzyszenia, lecz również do 
osób niezrzeszonych lub instytucji, które dzielą z nami pasję do architektury. 
Organizując Open Call na projekty wydarzeń architektonicznych otwieramy się Państwa pomysły, które staną się 
częścią programu realizowanego z okazji jubileuszu Oddziału. Szczególnie docenimy koncepcje związane 
tematycznie z bezpośrednim obszarem naszego działania, czyli z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Chcemy 
pokazać nie tylko lokalne problemy, ale i piękne strony; chcemy przypomnieć to, co znane, i odsłonić, to, co warte 
poznania; chcemy ująć tematy zarówno „ideowo”, jak i „namacalnie”. Dajemy Państwu dowolność ekspresji  
i wyboru środków, jesteśmy ciekawi Państwa spojrzenia na architekturę i na wszystko, co z nią związane. 
Zapraszamy do świętowania obchodów 75-lecia SARP O/Wrocław. 
 

REGULAMIN  

OPEN CALL 2021 

na projekty wydarzeń promujących architekturę 

 

§ 1. Przedmiot i zasady konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław (SARP O/Wrocław) z siedzibą pod 

adresem: ul Oławska 21/5-6, 50-139 Wrocław, wroclaw@sarp.org.pl, tel. 71 343 19 28 / 71 346 89 71. 

2. Udział w konkursie polega na autorskim opracowaniu i zgłoszeniu projektu wydarzenia promującego architekturę,  

ze szczególnym wskazaniem na inicjatywy i tematy lokalne z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. 

3. Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w przyjęte kategorie: 

 WYSTAWA 

 KONFERENCJA 

 SEMINARIUM 

 WYKŁAD 

 DEBATA 

 WARSZTATY 

 FILM 

 INTEGRACJA ŚRODOWISKOWA 

 WYCIECZKA 

 KONCERT 

 KONKURS 

 inna 

 

4. Wnioski należy składać do 14.07.2021 r., do godz. 15.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl. Ogłoszenie o wynikach 

konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Organizatora: (www.wroclaw.sarp.org.pl) do 30.07.2021 r.  

mailto:wroclaw@sarp.org.pl
mailto:wroclaw@sarp.org.pl
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/


5. Zgłoszone projekty będą podlegać ocenie merytorycznej i formalnej dokonanej przez komisję złożoną z członków 

Zarządu Oddziału SARP Wrocław. 

6. Autorzy wybranych projektów zostaną zaproszeni do rozmów w celu uszczegółowienia warunków współpracy.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Autorów wybranych projektów o dokonanie zmian, uzupełnień 

lub korekty budżetowej w projekcie. 

8. Organizator zawrze z Autorami wybranych projektów stosowną umowę na ich realizację. 

9. Wybrane projekty zostaną zrealizowane we współpracy z Organizatorem w ramach jego działalności statutowej. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Każdy Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 projekty. 

3. Do konkursu mogą przystąpić osoby/podmioty, które:  

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia, 

b) dostarczą formularz zgłoszeniowy (zał. 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2). 

4. Poprzez zgłoszenie projektów jego Autorzy potwierdzają, że zapoznali się z zasadami konkursu, nie wnoszą z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń i wyrażają zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie projektów, które naruszają regulamin 

konkursu, zasady wewnętrzne SARP, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady 

współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również projektów, co do których 

Organizator powziął wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. 

 

§ 3. Warunki finansowe 

1.  Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w przyjęte grupy budżetowe 

 budżet poniżej 5 000 zł brutto 

 budżet 5 000–10 000 zł brutto 

 budżet 10 000 zł–30 000 zł brutto 

2. Całościowy kosztorys realizacji projektu nie powinien przekraczać kwoty przypisanej do danej grupy budżetowej. 

 

§ 4. Warunki formalne 

1. Do projektu Wnioskodawca powinien dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. 1), zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. 2) oraz opcjonalnie materiały z informacjami / grafikami uzupełniającymi (łączny rozmiar 

plików max. 3 MB). 

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać co najmniej opis idei projektu, szacunkowy kosztorys, adresatów 

wydarzenia, planowane miejsce realizacji, zakładany czas trwania projektu. 

3. Formularz zgłoszeniowy może być uzupełniony o dodatkowe załączniki zawierający informacje w nim nie ujęte, max. 

rozmiar plików – 3 MB. 

4. Zgłoszenie projektu na konkurs następuje poprzez dostarczenie projektu drogą e-mailową, na adres 

wroclaw@sarp.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2021 r., do godz. 15.00  

 

§ 5. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy konkursu na projekt wydarzenia w ramach Open Call 2021 poprzez zgłoszenie swojego projektu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i realizacji projektu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Administratorem danych jest Organizator. 

2. Wnioskodawca projektu ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich skorygowania. 

 

Załączniki: 

_załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy Open Call 2021 na projekty wydarzeń 

_załącznik nr 2: zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


