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Preambuła 
Wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, chcąc uczcić siedemdziesiątą piątą rocznicę 
powstania, inicjuje jubileuszowy program wydawniczy. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie wyrażonej na 
piśmie refleksji na temat architektury — jej teorii, historii i krytyki architektonicznej. W ramach pierwszej edycji 
programu SARP O/Wrocław zamierza wesprzeć przede wszystkim publikację książek (bądź książki), które w 
sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do historii oddziału i/lub działalności jego członków od początku 
istnienia do współczesności.  
  
 

REGULAMIN  

OPEN CALL 2021 

na projekty publikacji promujących architekturę 

 

§ 1. Przedmiot i zasady konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław (SARP O/Wrocław) z siedzibą pod 

adresem: ul Oławska 21/5-6, 50-139 Wrocław, wroclaw@sarp.org.pl, tel. 71 343 19 28 / 71 346 89 71. 

2. Udział w konkursie polega na autorskim opracowaniu i zgłoszeniu projektu publikacji promującej architekturę,  

ze szczególnym wskazaniem na inicjatywy i tematy lokalne z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. 

3. Wnioski należy składać do 09.08.2021 r., do godz. 15.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl. Ogłoszenie o wynikach 

konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Organizatora: (www.wroclaw.sarp.org.pl) do 23.08.2021 r.  

4. Nadesłane propozycje podlegać będą ocenie Zarządu Oddziału, po rekomendacji kolegium redakcyjnego Zarządu w 

składzie: Michał Duda, v-ce prezes Zarządu Oddziału, Piotr Zybura, członek Zarządu Oddziału. 

5. Autorzy tekstów, które uzyskają najwyższą ocenę zostaną zaproszeni do współpracy, mającej na celu wydanie 

na koszt Organizatora nagrodzonego tekstu (lub nagrodzonych tekstów) w formie książki (lub książek).  

6. W ramach współpracy z wybranym Autorem (lub Autorami) Organizator podejmie się koordynacji i finansowania 

pełnego procesu wydawniczego - od redakcji, przez projekt i skład publikacji, ewentualne pozyskanie praw autorskich 

do materiałów ilustracyjnych, druk i dystrybucję. Docelowa publikacja (bądź publikacje) opatrzone zostaną numerem 

ISBN. 

7. Wybrane projekty zostaną zrealizowane we współpracy z Organizatorem w ramach jego działalności statutowej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Autorów wybranych projektów o dokonanie zmian, uzupełnień 

lub korekty budżetowej w projekcie. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Do programu zgłaszać można gotowe teksty oraz koncepcje książek o charakterze wpisującym się w profil 

Konkursu. 

3. Program adresowany jest zarówno do Autorów debiutujących, jak i posiadających już na swoim koncie wcześniejsze 

publikacje, z zastrzeżeniem, że propozycje zgłoszone do programu nie były wcześniej publikowane.  

4. Każdy Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 projekty. 
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5. Do konkursu mogą przystąpić osoby/podmioty, które:  

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia, 

b) dostarczą formularz zgłoszeniowy (zał. 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2). 

6. Poprzez zgłoszenie projektów jego Autorzy potwierdzają, że zapoznali się z zasadami konkursu, nie wnoszą z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń i wyrażają zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie projektów, które naruszają regulamin 

konkursu, zasady wewnętrzne SARP, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady 

współżycia społecznego, normy społeczne, etyczne lub moralne. Dotyczy to również projektów, co do których 

Organizator powziął wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. 

 

§ 3. Warunki formalne 

1. Do projektu Wnioskodawca powinien dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. 1), zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. 2) oraz opcjonalnie materiały z informacjami / grafikami uzupełniającymi (łączny rozmiar 

plików max. 3 MB). 

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać co najmniej opis idei projektu, szacunkowy preliminarz kosztów, 

adresatów publikacji, zakładany termin wydania publikacji. 

3. Formularz zgłoszeniowy może być uzupełniony o dodatkowe załączniki zawierający informacje w nim nie ujęte, max. 

rozmiar plików – 3 MB. 

4. Zgłoszenie projektu na konkurs następuje poprzez dostarczenie projektu drogą e-mailową, na adres 

wroclaw@sarp.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021 r., do godz. 15.00  

 

§ 4. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy konkursu na projekt publikacji w ramach Open Call 2021 poprzez zgłoszenie swojego projektu wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i realizacji projektu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Administratorem danych jest Organizator. 

2. Wnioskodawca projektu ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich skorygowania. 

 

Załączniki: 

_załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy Open Call 2021 na projekty publikacji 

_załącznik nr 2: zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 


