Regulamin konkursu
na najlepszą dyplomową pracę magisterską z zakresu architektury krajobrazu
w roku akademickim 2011/2012
§1
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
(SPAK) z siedzibą we Wrocławiu.
§2
1. Tematyka dyplomowych prac magisterskich, zwanych dalej „pracami” powinna mieścić się
w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej. Prace mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.
2. Prace zgłoszone do konkursu powinny być realizowane w ramach kierunku studiów architektura
krajobrazu, prowadzonego w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
§3
1. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace obronione w okresie od 1 października 2011 r.
do 30 września 2012 r.
2. Prace są zgłaszane za pośrednictwem właściwego terenowo oddziału SPAK.
3. Każdy oddział SPAK może zgłosić maksymalnie 2 prace.
§4
1. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) pracę w wersji papierowej;
b) pracę w wersji elektronicznej zapisaną w formacie pdf na CD (część opisowa i graficzna);
c) wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 8 października 2012 r. do właściwego
terenowo Oddziału SPAK.
3. Za datę złożenia pracy, w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej, będzie uznana data na
stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki w firmie kurierskiej.
4. Każdy zarząd oddziału SPAK wybiera dwie najlepsze prace i przekazuje je organizatorowi konkursu
w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2012 r. Do wybranych prac autorzy dołączają
wydrukowany poster, wraz z wersją elektroniczną w formacie PDF zapisaną na CD, przedstawiający
główne założenia i wyniki. Format posteru 100x70 cm, układ pionowy. Wersja elektroniczna posteru
będzie zamieszczona na stronie internetowej SPAK: www.architekci-krajobrazu.org
5. W przypadku nie otrzymania materiałów spełniających oczekiwania Kapituła zastrzega możliwość
unieważnienia konkursu.
6. Nadesłane materiały podlegają zwrotowi po ogłoszeniu wyników konkursu.

§5
1. Kapituła konkursu jest powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów
Krajobrazu.
2. W skład Kapituły konkursu wchodzi wiceprezes Zarządu Głównego SPAK jako przewodniczący
oraz prezesi wszystkich zarządów oddziałów SPAK. Prezes zarządu oddziału może upoważnić do
udziału w pracach Kapituły członka zarządu.
3. Kapituła czuwa nad przebiegiem konkursu, ocenia pod względem formalnym i merytorycznym
zgłoszone prace oraz podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.
4. W konkursie przyznaje się nagrody I, II i III oraz dwa wyróżnienia:
 I nagroda – opłacony udział w XVI Forum Architektury Krajobrazu oraz możliwość
publikacji artykułu z zakresu pracy magisterskiej w kwartalniku Architektura Krajobrazu;
 II nagroda – możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy magisterskiej na stronie
internetowej SPAK;
 III nagroda – możliwość publikacji streszczenia pracy magisterskiej na stronie internetowej
SPAK;
 dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).
Laureaci konkursu otrzymają również cztery ostatnie numery kwartalnika Architektura Krajobrazu.
5. Kapituła może podjąć decyzję o innym podziale nagród i wyróżnień.
6. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień w głosowaniu niejawnym zwykłą
większością głosów.
7. Członkowie Kapituły, którzy pełnią funkcję opiekunów (promotorów) ocenianych prac, są wyłączani
z procedury głosowania dotyczącej danej pracy.
8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
9. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§6
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie wystawy posterów zorganizowanej w ramach XV
Forum Architektury Krajobrazu, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2012 r. w Lublinie
i Kazimierzu Dolnym. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej
www.architekci-krajobrazu.org
2. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają pisemne powiadomienia o przyznaniu nagród
i wyróżnień.
3. Dyplomy za nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wręczone na zebraniach zorganizowanych przez
oddziały SPAK.
Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres prezesów zarządów oddziałów SPAK.
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

