
pytanie nr 1 
Prośba o info temat wizyty studialnej w dniu 27 listopada 2014 - jak to jest zorganizowane  - czy po prostu uczestnicy 
spotykają się w tym dniu o godzinie 12:00 przed wejściem do Parku ? czy jakoś inaczej jest to zaplanowane?

odpowiedź:
Zbiórka uczestników konkursu w dniu 27.11.2014 o godz.  12 przed wejściem do Parku Etnograficznego bez 
wcześniejszych zgłoszeń i rejestracji 

pytanie nr 2
Czy warunki konkursu przewidują wcześniejsze zgłoszenie? 

odpowiedź:
Nie. Patrz Regulamin

pytanie nr 3
Czy złożenie pracy w terminie jest wystarczającym warunkiem do spełnienia, aby być uczestnikiem konkursu na "Dom 
Rodzinny w Krajobrazie".

odpowiedź
Tak. Patrz Regulamin.  Konkurs jest przeznaczony dla architektów i studentów architektury

pytanie nr 4
Czy  studialna wizyta w Parku Etnograficznym w Toruniu 27.11.2014 godz. 12.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia - 
rezerwacji ?

odpowiedź
Nie. Patrz odpowiedź nr 1

pytanie nr 5
Czy aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić jakiś formularz zgłoszeniowy,

odpowiedź: 
Nie. Patrz Regulamin

pytanie nr 6
czy do konkursu można przystąpić w dowolnym terminie tak aby zdążyć wysłać pracę do 26.01.2015 r?

odpowiedź: 
Tak.  Patrz Regulamin. Termin składania prac konkursowych – do dnia 26.01.2015 r. do godziny 20.00 (liczy się 
data doręczenia)
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pytanie nr 7 
Chciałabym wziąć udział w konkursie jako zespół: jedna osoba prowadząca działalność, druga nie. Czy taka opcja jest 
dopuszczona przez regulamin? Czy należy wtedy wystąpić jako biuro prowadzone przez jedną osobę z zespołu?

odpowiedź: 
Tak. taka opcja jest dopuszczona

pytanie nr 8
czy biorąc udział w konkursie w kategorii 1 jako architekt, powinienem posiadać uprawnienia, czy tytuł magistra inżyniera 
architekta już mnie uprawnia do udziału?

odpowiedź: 
Nie. Do udziału uprawnia  posiadanie tytuł magistra inżyniera architekta lub tytuł inżyniera architekta.

pytanie nr 9
chciałabym wziąć udział w konkursie, jednakże nie mam możliwości pojawienia się jutro na spotkaniu, ponieważ pracuje. 
Czy jest możliwość przesłania wszelkich informacji i materiałów potrzebnych do realizacji tematu na maila, czy jest tylko 
ewentualność odbioru osobistego?

odpowiedź: 
Nie zakłada się przesyłania dodatkowych informacji uczestnikom konkursu. Park etnograficzny w Toruniu 
można obejrzeć na stronie Muzeum Etnograficznego w Toruniu www.etnomuzeum.pl 

pytanie nr 10
Posiadam tytuł naukowy inżyniera architekta, nie jestem studentką, ale też nie jestem zarejestrowana w IARP. W 
związku z powyższym tytuł jest wystarczającym elementem do wzięcia udziału w konkursie?

odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 8. 

pytanie nr 11 
czy obowiązkowe jest spotkanie w dniu jutrzejszym (27.11.2014) w Parku Etnograficznym w Toruniu?

odpowiedź: 
Wizyta studialna w Parku Etnograficznym jest nieobowiązkowa.

pytanie nr 12 
W regulaminie nie jest to uściślone, czy jedna osoba może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową?

odpowiedź: 
Nie. Patrz punkt 5.1.2. regulaminu: Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

pytanie nr 13 
Czy przewidywane jest udostępnienie materiałów informacyjnych z wizyty w Parku Etnograficznym  osobom, które nie 
będą mogły wziąć w niej udziału?

odpowiedź: 
Patrz odpowiedź nr 9
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pytanie nr 14
Jaką działkę mamy przyjąć do projekotwania? Czy mamy poszukać działki w jakiejś konkretnej miejscowości, czy 
wymyślamy po prostu jakieś jej wymiary, orientację

odpowiedź: 
Patrz punkt 4.4.4 regulaminu

pytanie nr 15
Mam pytanie, czy w konkursie obowiązuje termin zgłoszeń, bo nie jest to zapisane na stronie? 

odpowiedź: 
Patrz odpowiedź 5. Regulamin konkursu nie przewiduje zgłoszeń.

pytanie nr 16 
czy mam rozumieć, że dopiero złożenie pracy w styczniu traktuje się jako zgłoszenie? 

odpowiedź: 
Tak.  Patrz odpowiedź nr 6. Patrz Regulamin. Termin składania prac konkursowych – do dnia 26.01.2015 r. do 
godziny 20.00 (liczy się data doręczenia)

pytanie nr 17 
czy w związku z tym, że nie jesteśmy z Torunia, możemy złożyć pracę 24/25 w weekend?

odpowiedź: 
Tak. Patrz punkt 1.2 regulaminu. Biuro SARP w Toruniu czynne w godzinach 10.00 - 15.00

pytanie nr 18
Czy jeśli dany region nie jest zobrazowany wyraziście w skansenie w Toruniu, to czy jest możliwe korzystanie z obiektów 
znajdujących się w innych skansenach, ale obrazujących kujawsko-pomorskie.

odpowiedź: 
Tak. Patrz regulamin punkt 4.1.1

pytanie nr 19
Czy udział w konkursie jest bezpłatny?

odpowiedź: 
Tak. Patrz Regulamin

pytanie nr 20 
czy należy dodatkowo się zarejestrować? 

odpowiedź: 
Nie. Patrz Regulamin

pytanie nr 21 
czy nadesłanie pracy jest równoznaczne z rejestracją?

odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź nr 3 

pytanie nr 22 
Czy będąc studentem studiów magisterskich z tytułem inżyniera architekta, ale nie pracując jeszcze w zawodzie należy 
wpisać kategorię „A” czy „S”?

odpowiedź: 
Patrz regulamin punkt 3.4.1. W takim przypadku wybór kategorii pozostawia się uczestnikowi.

pytanie nr 23 
Czy obecność podczas wizyty w Parku Etnograficznym była obowiązkowa?  

Nie. Patrz odpowiedź nr 11

pytanie nr 24 
czy ewentualnie materiały z tej wizyty będą w jakiś sposób dostępne?
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odpowiedź: 
Patrz odpowiedź nr 9 

pytanie nr 25 
Byłam na spotkaniu w skansenie w Toruniu, domyślam się że nie było obowiązkowe, gdyż żadnej listy nie spostrzegłam. 
Bardzo proszę o odpowiedź czy możliwy jest mój udział w konkursie?

odpowiedź: 
Tak. Patrz Regulamin Rozdział 3.
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pytanie nr 26 
czy w konkursie mogą brać również udział studenci wydziału architektury kierunek architektura wnętrz? 
Czy mogą oni składać prace indywidualne lub być częścią zespołu projektowego?

odpowiedź:
Patrz Regulamin Rozdział 3 Konkurs jest przeznaczony dla architektów i studentów architektury.
Student kierunku architektury wnętrz może być członkiem zespołu projektowego, w którym będzie znajdowała 
się osoba posiadająca co najmniej tytuł inżyniera architekta lub będąca studentem architektury.

pytanie nr 27
Czy w projekcie wymagany jest podkład np. w formie mapy zasadniczej wybranej przez uczestnika działki?

odpowiedź:
Patrz Regulamin punkt 5.3.2. Nie jest wymagany podkład w formie mapy zasadniczej.
 
pytanie nr 28
Ile maksymalnie członków może liczyć zespół projektowy zgłaszający jeden projekt?

odpowiedź:
Regulamin nie ogranicza wielkości zespołu projektowego. 

pytanie nr 29
Co w przypadku, kiedy w zespole jest mgr inż. arch. i student architektury? W jakiej kategorii należy zgłosić projekt?

odpowiedź:
Patrz regulamin punkt 6.1 W tym przypadku należy zgłosić projekt w kategorii I kod„A”.
Kategoria  II kod „S” jest przeznaczona wyłącznie dla studentów architektury.

pytanie nr 30
Zwracam się z pytaniem odnośnie składu zespołów konkursowych. Chcemy  wziąć udział w konkursie jako zespół, 
jednakże jedna osoba posiada tytuł inżyniera architekta, a druga jest studentem architektury. Czy  w zaistniałej sytuacji 
tytuł jednej osoby daje możliwość zespołowi na wzięcie udziału w kategorii dla architektów?

odpowiedź:
Tak. Patrz regulamin punkt 6.1 W tym przypadku należy zgłosić projekt w kategorii „A”
Kategoria  II kod „S” jest przeznaczona wyłącznie dla studentów architektury.

pytanie nr 31
Chciałbym zapytać czy można jeszcze wziąć udział w konkursie? 

odpowiedź: 
Tak. Patrz Regulamin

pytanie nr 32 
Czy trzeba się jakoś rejestrować.

odpowiedź:
Nie . Patrz Regulamin i patrz wcześniejsze odpowiedzi.
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pytanie nr 33
W jakiej formie należy skladac prace? Czy może być wyłącznie w elektronicznej , czy też na planszach?

odpowiedź:
Nie. Praca nie może być składana wyłącznie w wersji elektronicznej.  Patrz regulamin Rozdzial 5

pytanie nr 34
Z racji, że konkurs nie przewiduje wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa i uczestnik nie poznaje swojego 
numeru kodu przed złożeniem pracy należy zostawić pustą przestrzeń do uzupełnienia przez sekretarza konkursu na 
wszystkich załącznikach składanej pracy poza umieszczeniem litery „A” lub „S”?

odpowiedź:
Nie. Nie należy zostawiać pustej przestrzeni do uzupełnienia przez sekretarza konkursu.
Zgodnie z punktem 5.6.4. na planszy w prawym górnym rogu należy umieścić 6-cyfrowy numer identyfikacyjny 
wysokości 1 cm z podaniem kategorii konkursowej „S” lub „A”  wysokości 2 cm.
Numer ten uczestnik konkursu wybiera dowolnie i umieszcza go zgodnie z punktem 5.6.4. również na :
opakowaniu pracy konkursowej 
zamkniętej kopercie zawierającej kartę identyfikacyjną i załączniki 1-3
stronie tytułowej opisu
płycie cd
opakowaniu płyty cd
Zgodnie z punktem 6.2.3 Regulaminu Sekretarz konkursu przy udziale Sędziego referenta zaszyfruje pracę 
poprzez nadanie (wtórnego) indywidualnego sześciocyfrowego kodu każdej pracy konkursowej. 
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