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Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Opolu
REGULAMIN
konkursu na najlepszą realizację w budownictwie
„Mister Architektury Województwa Opolskiego”
1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Architektów Polskich „SARP” Oddział w Opolu pod
patronatem i we współpracy Wojewody Opolskiego.
2. Celem konkursu jest:
- promowanie osiągnięć regionu w zakresie rozwiązań architektonicznych,
- popularyzacja architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni oraz propagowanie dobrych wzorów
współczesnej architektury,
- wybór i przyznanie tytułu „Mister Architektury Województwa Opolskiego” oraz prezentacja
obiektów o najciekawszych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych i wysokim poziomie realizacji.
3. Konkurs jest organizowany cyklicznie i obejmuje obiekty budowlane i zespoły obiektów
budowlanych oraz wnętrza budynków, których budowa lub rewaloryzacja została ukończona w danym
okresie. W wypadku niniejszego konkursu, procedura dotyczy obiektów powstałych w latach
2014-2016.
4. Informacja o konkursie zostanie rozpropagowana m.in. poprzez miejscową prasę, powiadomienie
organów administracji samorządowej, jednostek projektowych i wykonawczych.
5. Zgłoszenia do konkursu mogą być dokonywane przez każdą zainteresowaną osobę bądź jednostkę.
Zgłoszenie winno zawierać adres inwestycji, informacje dotyczące autora, inwestora i wykonawcy oraz
fotograﬁe obiektu (zespołu obiektów) zgłoszonego do konkursu umożliwiające dokonanie wstępnej
oceny i kwaliﬁkacji. Zaleca się fotograﬁe w formie cyfrowej (m.in. trzy zdjęcia w formacie JPG, w
rozdzielczości 300 dpi). Materiały złożone na konkurs mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez
organizatorów w celu prezentacji i promocji konkursu.
6. Ustala się następujące terminy związane z konkursem:
- termin ogłoszenie konkursu do dnia 19 maja 2017r.
- termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 5 czerwca 2017r.
- termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 1 lipca 2017r.
Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czasie Dnia
z Architekturą organizowanego przez Architekta Miasta Opola oraz SARP.
7. Obiekty zgłoszone do konkursu oceni komisja powołana przez organizatorów konkursu.
W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel Wojewody Opolskiego
- 3 sędziów kolegialnych SARP, w tym minimum jeden sędzia spoza województwa opolskiego
W zależności od specyﬁki obiektów zgłoszonych do konkursu, możliwe jest zaproszenie do komisji
doradców, w tym przedstawiciela Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego i sekretarza, którzy są odpowiedzialni za
prawidłowy przebieg obrad. Komisję reprezentuje na zewnątrz przewodniczący lub osoba przez niego
upoważniona.
8. Komisja dokonuje wstępnej oceny i kwaliﬁkacji obiektów do dalszej oceny na podstawie
przedłożonej przez uczestników dokumentacji fotograﬁcznej. Wyboru obiektów nagrodzonych
i wyróżnionych, dokonuje się w dalszym toku konkursu wyłącznie spośród obiektów
zakwaliﬁkowanych przez komisję do dalszej oceny. Komisja dokonuje wyborów w głosowaniach.
9. Komisja przyznaje dla najlepszej realizacji nagrodę główną, to jest tytuł „Mister Architektury
Województwa Opolskiego”. Komisja może przyznać do trzech wyróżnień dla najlepszych obiektów
zakwaliﬁkowanych do oceny, a nienagrodzonych nagrodą główną.
Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienie „Cegła Gotycka” za rewaloryzację obiektu
zabytkowego lub udane wprowadzenie współczesnej funkcji w zabytkowe wnętrze.
10. Komisja sporządza protokół z obrad z podaniem werdyktu i jego uzasadnienia. Protokół podaje się
do wiadomości publicznej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu.
11. Komisja przyznaje dla projektantów i inwestorów najlepszych obiektów nagrody.
Nagrody będą miały charakter honorowy w formie dyplomów za tytuł i wyróżnienia „Mister
Architektury Województwa Opolskiego”. Dopuszcza się inne formy nagród.
12. Dopuszcza się objęcie patronatu nad konkursem oraz współﬁnansowanie konkursu przez inne
podmioty i sponsorów. Dopuszcza się fundowanie indywidualnych nagród sponsorskich
przyznawanych na podstawie regulaminów zaakceptowanych przez komisję.
13. Wskazane przez Komisję obiekty uczestniczące w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej, a najlepsze obiekty zostaną spopularyzowane.
14. Obsługę administracyjno-organizacyjną konkursu zapewnia SARP O/Opole.
15. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem Regulaminu
przez uczestników konkursu – autorów i zgłaszających. Wszelkie wątpliwości w sprawie Regulaminu
rozstrzygają organizatorzy.
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