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Każdemu z nas zależy na życiu 
w pięknie zaprojektowanej 
przestrzeni wspólnej. A to, 
jak będzie ona wyglądać 
w przyszłości, zależy od Was.

Dlatego chcieliśmy 
zachęcić Was do udziału 
w konkursie i zapoznania się 
z możliwościami jakie stwarza 
ponadczasowy klinkier.

Konkurs daje szansę 
na pokazanie swoich 
umiejętności warsztatowych 
w zakresie projektowania 
z wykorzystaniem wyrobów 
klinkierowych na elewacji 
budynków.



Konkurs Architektury Ceglanej

KATEGORIE KONKURSOWE
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Kategoria I – Dom jednorodzinny
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Kategoria II – Budownictwo przyszłości
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Prace możemy składać w jednej lub obu kategoriach. Oczywiście elewacje muszą być 
wykonane z cegły lub płytki klinkierowej. Od uczestników konkursu oczekujemy 
optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach. Pierwsza z kategorii jest bardziej 
oczywista, w drugiej czekamy na futurystyczne wizje architektury przyszłości.
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NAGRODY
Nagrody w KONKURSIE w każdej z 2-ch kategorii konkursowej:

I nagroda:
5 000.- zł*, oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby, w jednym

 z renomowanych biur projektowych.
Termin stażu zostanie uzgodniony pomiędzy zdobywcą a biurem projektowym, jednak nie może odbyć się później, 

niż w przeciągu 12 miesięcy kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.

II nagroda: 5 000.- zł **                                                                III nagroda: 3 000.- zł***

Nagrody, o których mowa w ust.1. zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 
1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE zgodnie z § 8 ust.7. Uczestnikom prac nominowanym w każdej z kategorii KONKURSU zostaną przyznane dyplomy.

*w przypadku prac zbiorowych 2.500.- zł oraz jednomiesięczny staż dla każdego z  współautorów  nagrodzonego projektu, 
** w przypadku prac zbiorowych 2.500.- zł dla każdego z współautorów, *** w przypadku prac zbiorowych 1.500.- zł dla każdego z współautorów.
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TERMINY

Prace do KONKURSU należy składać w terminie 
11 kwietnia 2023 roku.

Lista prac nominowanych w każdej kategorii 
konkursowej ukaże się po zakończeniu prac jury 

konkursu na stronie internetowej KONKURSU oraz na 
stronach internetowych ORGANIZATORA & SARP.

Uroczystość ogłoszenia wyników KONKURSU oraz 
wręczenia nagród i wyróżnień nastąpi podczas gali 

wręczenia nagród w dniu 12 maja 2023 roku 
w siedzibie SARP ul. Foksal 2 w Warszawie.
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WYMAGANIA
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Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej 
w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy – plansza 100x70 cm 
w układzie poziomym o rozdzielczości 300 dpi, zapisana w pliku jpg i wysłana przez 
Formularz zgłoszeniowy na stronie www.konkursarchitekturyceglanej.pl. 
Pojedynczy plik nie może być większy niż 50 MB.
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W konkursie oceniane są 
niezrealizowane projekty 
(koncepcje) mogące być wizją 
zagospodarowania konkretnej 
przestrzeni w istniejącej lub 
abstrakcyjnej lokalizacji.

Prace powinny zawierać: 
wizualizację, rzuty elewacji, 
rzuty kondygnacji z opisem funkcji, 
projekt elewacji klinkierowej 
(lub detalu elewacji klinkierowej),
opis.
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SKŁADANIE PRAC

Prace do KONKURSU należy wysyłać przez
Formularz kontaktowy na stronie

www.konkursarchitekturyceglanej.pl 
do 11 kwietnia 2023 roku.

Osobą reprezentującą SARP i ORGANIZATORA 
w kontakcie z Jury,

 oraz uczestnikami konkursu jest:
Sekretarz konkursu Pan Marek Szeniawski,

telefon (22) 827 87 12, lub 518 059 157,
e-mail: sarp@sarp.pl
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JURY

Jury KONKURSU składa się z osób wybranych przez 
ORGANIZATORA & SARP w składzie:

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Daria Kieżun, Jan 
Belina-Brzozowski, Grzegorz Stiasny, Marek 

Furmańczyk
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Jury po przeanalizowaniu wszystkich 
zakwalifikowanych prac konkursowych:

1. wybierze z każdej kategorii konkursowej do 
10 prac nominowanych do nagrody, 
które zostaną włączone do Wystawy 
pokonkursowej;

2. w każdej kategorii konkursowej, spośród 
prac nominowanych w danej kategorii,
wybierze 3 prace i przyzna ich autorom 
nagrody (I, II, III miejsce);

3. spośród nominowanych prac jury może 
przyznać również wyróżnienia dla każdej 
z kategorii.
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organizator: patronat:

patronat medialny:
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partnerzy wspierający:
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www.golowczynski.pl

Parametry techniczne i tekstury materiałów elewacyjnych 
do projektowania znajdziecie na stronach producentów.

www.roben.pl www.wienerberger.pl www.lode.pl

www.kingklinker.com www.vandersandengroup.pl

http://golowczynski.pl
http://roben.pl
http://wienerberger.pl
http://lode.pl
http://kingklinker.com
http://golowczynski.pl
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