
Regulamin trzeciej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa SPAW'19

 1. Organizator

 1.1. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach;

 1.2. Śląska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej;

 1.3. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bielsku-Białej;

 1.4. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Częstochowie.

 2. Honorowy patronat 

Członka Zarządu Województwa Śląskiego Marszałka Jakuba Chełstowskiego

 3. Cel SPAW

 3.1. Celem Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa jest:

 a) publikacja i wystawa w formie przeglądu zrealizowanych na terenie Województwa 

Śląskiego dzieł architektonicznych, powstałych w latach 2015-2019;

 b) publikacja i wystawa w formie przeglądu zrealizowanych przez architektów 

związanych z Województwem Śląskim dzieł architektonicznych nie znajdujących się

na terenie tegoż województwa, a powstałych w latach 2015-2019;

 c) promocja województwa poprzez prezentację jego architektury;

 d) kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury;

 e) rozwijanie tożsamości regionalnej w oparciu o architekturę;

 f) budowanie zrozumienia dla kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska 

zbudowanego.

 4. Forma SPAW

 4.1. Przegląd odbywa się w cyklu odpowiadającemu długości trwania kadencji 

Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Po 2015 roku jest to cykl 

czteroletni.

 4.2. Przegląd ma charakter otwarty, co znaczy, że jego adresatami jest szerokie grono 

odbiorców. Jest adresowany do projektantów, inwestorów, osób zainteresowanych 

współczesną architekturą, badaczy architektury i sztuki oraz mieszkańców województwa

śląskiego;

 4.3. Przegląd jest realizowany poprzez publikację oraz wystawę.

 5. Warunki uczestnictwa



 5.1. Zgłoszone prace muszą spełniać następujące warunki:

 a) być dziełami architektonicznymi zlokalizowanymi na terenie Województwa 

Śląskiego lub być zaprojektowanymi przez architektów związanych zawodowo z 

województwem śląskim,

 b) proces budowy zgłoszonych dzieł architektonicznych musi zostać zakończony 

pomiędzy rokiem 2015 a momentem zgłoszenia do przeglądu;

 c) co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego zgłoszonego projektu powinna 

posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis dotyczy dzieł, które wymagają

posiadania w/w uprawnień.

 6. Forma zgłoszeń

 6.1. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy i zespoły autorskie.

 6.2. Zgłoszenie do konkursu jest płatne. Opłata za zgłoszenie jednej realizacji wynosi

100 zł.

 a) Dla członków SLOIA pierwsze zgłoszenie jest bezpłatne.

 6.3. Wpłaty za zgłoszenie należy dokonywać przelewem na konto 23 2490 0005 0000

4530 7520 0082 Alior Bank lub w Biurze SARP  przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

 6.4. Zgłoszenia powinno zawierać:

 a) kartę zgłoszeniową,

 b) nie mniej niż cztery zdjęcia o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, min. 13x18 cm 

oraz te same w rozdzielczości 75 dpi,

 c) dwa opisy realizacji – jeden do 800, drugi do 2 000 znaków,

 d) oświadczenie projektanta o zakończeniu budowy, przez zakończenie budowy należy 

rozumieć jej odbiór końcowy,

 e) oświadczenie projektanta o byciu autorem lub współautorem i właścicielem lub 

współwłaścicielem osobistych praw autorskich,

 6.5. Zgłoszenie ma formę elektroniczną i dokonywane jest poprzez formularz 

dostępny na stronie http://formularze.sarp.katowice.pl/spaw/ .

 6.6. Pliki przesyłane przez formularz powinny być opisane według wzoru: tytuł 

realizacji_nazwisko zgłaszającego_dalej wedle uznania.

 6.7. Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przesłanych zdjęć 

w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji. Zgłaszający udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji do posługiwania się zdjęciami w 

zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania przy użyciu dowolnej techniki, wprowadzenia

do obrotu, a także rozpowszechniania przez publiczne wystawienie, wyświetlenie i 

http://formularze.sarp.katowice.pl/spaw/


udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym.

 7. Harmonogram

 7.1. Ogłoszenie SPAW maj/czerwiec

 7.2. Składanie zgłoszeń czerwiec-wrzesień

 7.3. Wernisaż przeglądu styczeń/luty

 7.4. Prezentacja publikacji styczeń/luty

 8. Miejsce prezentacji wystawy

Spodek/Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 4 Design Days

 9. Forma publikacji

 9.1. Na podstawie zgłoszeń zostanie opracowana wystawa oraz publikacja książkowa.

 9.2. Część książkowa SPAW będzie składać się z albumu powstałego z przesłanych 

zdjęć i tekstów oraz z wypowiedzi historyka architektury prezentującej charakterystykę 

architektury regionu powstałej w latach 2015-2019.

 9.3. Każdy z autorów otrzyma bezpłatnie egzemplarz książkowego wydania 

SPAW'19.

 9.4. Katalog SPAW będzie posiadał numer ISBN.

 9.5. Katalog SPAW będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie SARP 

Oddział w Katowicach.

 10. Informacje dodatkowe

 10.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do  zmiany terminów zamieszczonych w 

Harmonogramie niniejszego Regulaminu.

 10.2. Informacje dot. SPAW będą umieszczane na stronie www.sarp.katowice.pl oraz 

http://slaska.iarp.pl/ .

 10.3. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze SARP O/Katowice, 

drogą mailową, kierując zapytanie na adres biuro@sarp.katowice.pl lub telefoniczną pod

numerem 32 253 97 74.

 11.Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 informujemy, iż:
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 11.1.  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Architektów Polskich 

SARP Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Dyrekcyjnej 9, 40-013 Katowice, adres 

email: biuro@sarp.katowice.pl, strona internetowa: sarp.katowice.pl

 11.2. Dane osobowe zgłaszającego będą przetwarzane w następujących celach:

 a)  organizacja „Ślaskiego Przeglądu Architektury Województwa SPAW'19”,

 b) wydanie i rozpowszechnianie, także w formie elektronicznej, publikacji książkowej.

 11.3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres email, reprezentowana pracownia.

 11.4. Dane osobowe Zgłaszającego będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym

przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Nie dotyczy to danych ujawnionych w publikacji książkowej, 

obejmujących imię, nazwisko i nazwę pracowni, które będą mieć charakter 

ogólnodostępny, na co Zgłaszający wyraża zgodę.

 11.5. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.

 11.6. Zgłaszający:

 a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w 

celach związanych z realizacją warunków „Ślaskiego Przeglądu Architektury 

Województwa SPAW'19”,

 b) podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą,

 c) oświadcza, że został poinformowany o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania,

 d) wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w 

celach związanych z realizacją warunków organizacji wydarzenia, z zastrzeżeniem, 

że podmiot trzeci zostanie zobowiązany do ich ochrony.


