
 

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH  
REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ROKU SARP 

załącznik nr 1 
 

 
 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA OBIEKTU DO NAGRODY ROKU SARP 
 
 
 

imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwa i adres pracowni z danymi 
kontaktowymi (e-mail, telefon), informacja o współpracy autorskiej 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
nazwa inwestycji (obiekt lub zespół obiektów) 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
autorzy zdjęć inwestycji (obiekt lub zespół obiektów) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
kategoria zgłaszanego obiektu (podkreślić) 

budynek mieszkalny jednorodzinny 
budynek mieszkalny wielorodzinny 
budynek biurowy, oświaty lub administracji 
budynek kultury 
inny budynek użyteczności publicznej 
przestrzeń publiczna 
architektura w przestrzeni dziedzictwa 
 



 

Niniejszym jako Autor (Autorzy) wyrażam (wyrażamy) zgodę na zgłoszenie 
zaprojektowanego przeze mnie (przez nas) obiektu/zespołu obiektów na zgłoszenie  
go do Konkursu Nagroda Roku SARP. 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis Autora/Autorów 
 
uwaga:  powyższa zgoda wymagana jest w przypadku  

zgłoszenia  przez podmiot nie będący Autorem(Autorami) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 
Niniejszym wyrażam (wyrażamy) jako Autor (Autorzy) zgodę na wykorzystanie materiałów 
zawartych w portfolio w następujący sposób: 

-  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na 
potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
-  umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 
publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez 
Organizatora, 
- wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu  
i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 
- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą 
wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity  
i Internetu, 
- sporządzenie wersji obcojęzycznych. 
-  umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;                                                 
-  wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach 
publikacji on-line; 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis Autora/Autorów 


