STOWARZYSZENIE
ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODZIAŁ W BYDGOSZCZY i
ODDZIAŁ W TORUNIU

Konkurs Architektoniczny
SARP/ O w Bydgoszczy i w Toruniu w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłaszają konkurs architektoniczny
na najlepszy, zrealizowany obiekt energooszczędny w województwie kujawsko – pomorskim, oddany
do użytku do końca 2013 roku.
Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu pn „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowocze snych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska
przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”
Informacje ogólne:
Celem konkursu jest wyłonienie obiektów architektonicznych oddanych do użytku do 31 grudnia 2013 roku w
województwie kujawsko-pomorskim , charakteryzujących się wysokimi walorami estetycznymi oraz dbałością
o środowisko naturalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz materiałów i rozwiązań
mających wpływ na energooszczędność obiektu.
Konkurs jest jednoetapowy, otwarty dla inwestorów, projektantów i wykonawców.
Kategorie:
I Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne
II Budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
III Budownictwo użyteczności publicznej
IV Budownictwo przemysłowe
Terminy
23 marca 2015 – ogłoszenie konkursu
13 kwietnia 2015 – zakończenie zgłaszania obiektów
14-17 kwietnia 2015 - prace Sądu konkursowego
29 kwietnia 2015 – uroczystość wręczenia nagród
Nagrody
Nagrody zostaną przyznane dla 1 obiektu w każdej kategorii w postaci statuetki oraz dyplomu dla inwestora,
projektanta i wykonawcy.
Sąd konkursowy:
- mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski – Przewodniczący Sądu Konkursowego – SARP /O Bydgoszcz
- mgr inż. arch. Andrzej Myga – SARP O/Bydgoszcz
- mgr inż. arch. Piotr Sobociński – SARP O/Toruń
- mgr inż. arch. Adam Wincek – Urząd Marszałkowski
- dr inż. Kazimierz Żarski - UTP
Konsultant do spraw fotowoltaniki i energii wiatrowej: mgr inż. Cezary Ciejka
Zastępca sędziego: mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt
Sekretarz konkursu mgr inż. arch. Marzena Dybowska
Informacje:
Wszelkie informacje na temat konkursu wraz z Regulaminem znajdują się na stronie internetowej:
www.sarp. bydgoszcz.pl

Kontakt:
aze2013@sarp.org.pl
Informacje będą udzielane przez sekretarza konkursu architekt Marzenę Dybowską.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013.

