
 

                                                                                                            
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SUPERWIZJA” 2020 

 

 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, zwane dalej 
Organizatorem.  
 
CEL I ZADANIE KONKURSU 
Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska  
o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze niezrealizowanych przemyśleń, manifestów  
i wizji architektonicznych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszego PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane  
w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, a nie nagrodzone ani wyróżnione w poprzednich edycjach. 
 
KAPITUŁA, KRYTERIA 
1. Organizator dokonuje wyboru Kapituły Nagrody „Superwizja” na 3-letnią kadencję.  
2. W skład Kapituły Nagrody „Superwizja” wchodzą: 
Agnieszka Chrzanowska - członek Oddziału, rekomendowana przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O/Wrocław 
Maciej Hawrylak - SARP O/Wrocław, dyrektor generalny DoFA 
Daria Kieżun - prezes SARP O/Wrocław 
Ada Kwiatkowska - przewodnicząca Kapituły, rekomendowana przez SARP O/Wrocław 
LAX laboratory for architectural experiments, Anna Grajper, Sebastian Dobiesz - laureaci I nagrody w konkursie Superwizja w 
2018 roku 
Maciej Lose - członek Oddziału, rekomendowany przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O/Wrocław 
3. Skład Kapituły może być poszerzony, jeśli wymaga tego specyfika zgłoszonych dokonań twórczych, a także ich liczba. 
Każdorazowo wymaga to zgody Organizatora konkursu. 
4. Kapituła przyznaje w każdej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia.  
5. Głównym kryterium wyboru są walory związane z ideowym przesłaniem wizji architektonicznych (walory filozoficzno-teoretyczne, 
ekspresja form, awangardowy język architektoniczny etc.). 
 
ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia PORTFOLIO do konkursu może dokonać każdy architekt (limit wieku: do 35 lat) działający na terenie województwa 
dolnośląskiego, po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  
2. W karcie zgłoszeniowej należy podać: 

• autora lub autorów Portfolio, 

• listę tytułów zgłoszonych prac twórczych. 
3.  Zgłoszenie polega na sporządzeniu drukowanego PORTFOLIO w formacie A4 wraz z płytą CD zawierającą wszystkie prace (format 
TIFF lub JPG, w dwóch rozdzielczościach: 300 dpi oraz 72 dpi) i dostarczeniu go do siedziby Organizatora. 
4.  Na płycie CD powinny znaleźć się także krótkie opisy zgłoszonych projektów (w wersji edytowalnej, format DOC, nie więcej niż 900 
znaków ze spacjami dla każdego projektu). 
5.  Obowiązującą częścią zgłoszenia jest podpisanie załącznika dot. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego 
podpisaną kopię należy również umieścić na płycie CD. 
6. Zgłoszenie należy składać (pocztą, kurierem lub osobiście do dnia 24 stycznia 2020 (do godz. 15.00. liczy się data wpłynięcia)  
w siedzibie Organizatora: 
 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III piętro, 50-101 Wrocław, w godz. 9.30-17.00. 
 
NAGRODY 
1. Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki oraz dyplomów. 
2. Przyznaje się następujące nagrody: 
a) I Nagroda: statuetka i dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO,  
b) Nagrody II, III i wyróżnienia: dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO 
3. Kapituła może dokonać innego przydziału nagród oraz przyznać inną liczbę wyróżnień. 
4. Nagrody przyznawane będą na uroczystej ceremonii w czasie obchodów Dolnośląskiego Festiwalu Architektury (DoFA’20), zaś 
nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie pokonkursowej i w katalogu festiwalowym. 
 
W imieniu Organizatora: 
 
Daria Kieżun        Maciej Hawrylak 
prezes SARP O/Wrocław       dyrektor generalny DoFA 


