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odpowiedzi na pytania – część I 

 
1.  Czy z uwagi na (wydaje nam się) stosunkowo duży zakres opracowania dopuszczą Państwo, aby w 

naszym przypadku uznać zgłoszenie zespołu autorskiego za uzasadnione? Czy też decyzja co do tego 
leży w kompetencji poszczególnych oddziałów regionalnych SARP i zostanie podjęta dopiero po 
złożeniu przez nas opracowania do I ETAPU? 

 
Odpowiedź: 
Decyzja w powyższej sprawie należy do odpowiedniej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym wypadku powołanej przez 
SARP Oddział Kraków. 
 
 
2.  Proszę o informację w jaki sposób, w opisanym przypadku, ma zostać przez nas uzupełniony załącznik 

nr 2 - karta zgłoszenia uczestnictwa. 
Czy każdy członek zespołu autorskiego ma uzupełnić po jednej karcie zgłoszenia? Czy oddajemy ją 
wspólnie zamieszczając na jednej karcie dane zarówno moje jak i koleżanki, czy jeszcze w inny 
sposób? 

 
Odpowiedź: 
Uczestnik (zespół dwuosobowy) wypełnia jedną kartę zgłoszenia uczestnictwa. 
 
3.  Czy w konkursie mogą startować prace wyłącznie magisterskie czy dopuszcza się również prace 

inżynierskie? 
 
Odpowiedź: 
Do konkursu dopuszcza się pracę wyłącznie magisterskie.  
 
4.  Czy wystawa dyplomów i wizytacje Komisji Kwalifikacyjnych na uczelniach w etapie I nie jest 

przewidziana? 
 
Odpowiedź: 
Forma przeprowadzania I etapu Konkursu jest w gestii Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału SARP, zgodnie z § 9 
Regulaminu Dorocznej Nagrody SARP „Dyplom Roku”. 
 
5. Proszę o wyjaśnienie zapisu §6 ust. 1 Regulaminu Konkursu. Co to znaczy przekazanie pracy 

konkursowej “na ręce Sekretarza KK na adres mailowy wskazany przez O. SARP”. Czy to znaczy że 
dopuszczalne są dwie formy przekazania, na ręce i na adres mailowy? 

 
Odpowiedź: 
Pracę należy przekazać zgodnie z zapisem Regulaminu, czyli zgodnie z decyzją danej Komisji Kwalifikacyjnej, 
która wyznaczy sposób przekazania prac oraz adres mailowy. Tak dopuszczane są dwie formy przesyłania prac. 
 
6. Proszę o wyjaśnienie zapisu §7 ust. 1. Czy obligatoryjne jest sporządzenie skrótowego opracowania 

pracy dyplomowej na planszach w układzie pionowym. Ne bardzo widzę uzasadnienie takiego 
zalecenia, ale przede wszystkim może zaistnieć sytuacja, że nie będzie możliwe czytelne pokazanie 
rozwiązań zawartych w pracy dyplomowej na planszach pionowych. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem regulaminu. 
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7. Proszę o wyjaśnienie zapisu §7 ust. 5. Co znaczy, że część graficzna winna zawierać poszczególne 

rysunki wektorowe i rastrowe? Czy każdy rysunek wchodzący w skład planszy należy osobno załączyć 
w zapisie wektorowym DWG i jeszcze rastrowym. Na marginesie, moim zdaniem pliki o rozszerzeniu 
PDF nie są plikami wektorowymi, a bardzo często prace wykonywane są w programach operujących 
na innych plikach niż dwg i eksport do tego zapisu bywa niezgodny z z zapisem źródłowym, czemu ma 
to służyć? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem regulaminu. 
 
8. Proszę o wyjaśnienie zapisu §11 ust. 1. Kiedy podane zostaną wysokości i rodzaj nagród? Moim 

skromnym zdanie w ogłoszonym konkursie rodzaj i wysokość nagród powinna być podana w 
regulaminie konkursowym. W innym przypadku taki konkurs jest niezgodny z naszymi standardami 
zapisanym w  Regulaminem konkursów SARP. 

 
Odpowiedź: 
Wysokość nagród ustala Jury konkursu. 
 
9. Proszę o wyjaśnienie zapisu §13 ust. 1. Kiedy podane zostanie miejsce wystawy pokonkursowej? W 

harmonogramie na który powołuje się ten zapis, ani terminu ani miejsca niema. 
 
Odpowiedź: 
Wystawa pokonkursowa z zasady rozpoczyna się ogłoszeniem wyników, czyli od 24 maja do 30 maja. 
Taka informacja zostanie zawarta w zaproszeniach na uroczystość ogłoszenia wyników, które będą rozsyłane w 
odpowiednim terminie. 
 
 


