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REGULAMIN  
XXV EDYCJI KONKURSU 

 „POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE” 
na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej 

 
 
 
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego Zleceniodawcą  
jest Stowarzyszenie Producentów Cementu 

 
 

1. CEL KONKURSU 
Celem Konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej  
w budownictwie. 

 
 

2. ZADANIE KONKURSU 
Zadanie Konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej  
do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. 
W przypadku XXV edycji Konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed 
końcem 2020. 

 
 

3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
Do udziału w Konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem 
technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:  

- obiektów budownictwa ogólnego, 
-  obiektów budownictwa przemysłowego, 
-  obiektów inżynierskich. 

Prace do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez: 
-  oddziały SARP, 
-  oddziały PZITB, 
-  pracownie, biura projektów, 
- inwestorów, 
-  Stowarzyszenie Producentów Betonu. 

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2 00-366 Warszawa,  
do dnia 31 października 2021 roku do godz. 15.00. 

 
 

4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 
Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać: 
 
1) zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4, 
2) opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu 

formatu A-4, 
3) składu zespołu autorskiego. 
4) materiały  w wersji elektronicznej na pendrive: 
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-  8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli  
x 3500 pixeli), 

- rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF, 
sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement  
w Architekturze. 

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do Konkursu są obowiązane w terminie do dnia  
31 października 2021 roku do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu  
z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są 
to wszyscy współautorzy tego projektu. 

 
 

5. SĄD KONKURSOWY 
 

Konkurs rozstrzyga 5-osobowy Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa 
SARP. 
Pięcioosobowy Sąd Konkursowy składa się z: 
- Prezesa lub Wiceprezesa SARP – Przewodniczącego Sądu, 
- Przedstawiciela Rady Prezesów SARP, 
- Laureata ubiegłorocznej edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”, 
- architekta,  członka Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołanego przez ZG SARP, 
- przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Cementu; 
Sąd Konkursowy  podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień 
po obejrzeniu zrealizowanych obiektów. 

 
 

6. KRYTERIA OCENY 
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez         
zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie                      
i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.  

 
 

7. NAGRODY 
Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji 
Sądu Konkursowego. 
Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000,00 zł. 
I nagroda w XXV edycji Konkursu wynosi nie mniej niż 15 000,00 zł. 
Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. 

 
 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 10 listopada 2021 roku. 
Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości 
zorganizowanej w dniu 10 grudnia 2021 roku  
Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w Konkursie 
zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione.  
W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia Konkursu osoby zgłaszające prace 
nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do Organizatora Konkursu repartycji nagród bądź 
wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnionego, 
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domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu  
w częściach równych. 
 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie dokumenty związane z Konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP. 
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują: 

-  Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
- Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu; 

Wyniki Konkursu zgłoszone zostaną do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.   
Zleceniodawca Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich 
działaniach informacyjnych dotyczących Konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na 
Konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą 
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Zleceniodawca Konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych 
zgłoszonych do Konkursu (za zgodą właściciela obiektu) w celu wykorzystania ich w publikacjach  
i wszelkich działaniach promocyjnych (targi, wystawy) z zachowaniem praw autorskich 
przysługujących autorom prac (zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych). 
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania Konkursu najpóźniej 
na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem Sądu Konkursowego w przypadku naruszenia przez 
Zleceniodawcę Konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania. 
 
 
10. KLAUZULA RODO  
 
W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem Państwa 
danych osobowych jest Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, 
telefon: 22 827 87 12, e-mail: rodo@sarp.pl (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania 
Państwa danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do konkursu dobrowolna zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie odwołana, co  jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje 
przekazane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej – w tym dane identyfikujące oraz dane 
kontaktowe. Informacje o Uczestniku mogą być przetwarzane przez inne Oddziały SARP a także 
przez podmioty współpracujące z SARP w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Dane te 
mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa lub 
hosting internetowy, które realizują konkretne zadania na rzecz i w imieniu SARP a także 
upoważnionym organom publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych przepisami 
prawa. 
Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane przez 
cały czas istnienia SARP dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z art. 5 ust. 1  
lit b RODO.  
Przez okres przetwarzania danych, każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych 
i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 

mailto:rodo@sarp.org.pl
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W związku z Konkursem Organizator lub wskazany przez niego podmiot może organizować 
imprezy i wydarzenia (np. uroczystość rozdania nagród czy uroczystą galę finałową), które mogą 
być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i video. Materiały te, zawierające wizerunek 
Uczestników Konkursu oraz innych zaproszonych gości mogą być przetwarzane nieodpłatnie                       
w celach statutowych, w celu promocji architektury i działalności SARP – zdjęcia i filmy mogą być 
publikowane w Internecie, na stronach i w mediach społecznościowych SARP, właściwego 
Oddziału oraz w drukowanych publikatorach Administratora i właściwego terytorialnie Oddziału 
SARP.  
 

* * *  
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