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Biuro ZG SARP (SARP Marketing)

VII wyprawa architektoniczna SARP z
POLFERRIES nabór uczestników

Koleżanki i Koledzy

Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników na VII wyprawę architektoniczną SARP z POLFERRIES
planowaną w terminie 1-6 wrzesień 2022 roku do Danii.

 

W programie min:

- klify kredowe na wyspie Mon

- wieże widokowe na Zelandii i Jutlandii

- obiekty architektoniczne w Vejle, Kolding, Odense, Roskilde

- kilka godzin w parku rozrywki LEGOLAND

- najstarsze miasto Danii – Ribe

- wyspa Romo

- Zamek Hamleta w Helsingor

 

W trakcie wyprawy zapewniamy autokar z pilotem, dwa noclegi na promach Polferries, trzy noclegi w
hotelach w Danii, śniadania i kolacje.

Zainteresowane  osoby  prosimy  kontakt  mailowy  :  marketing@sarp.pl  i  wyślemy  na  życzenie
szczegółowy program wraz z ofertą cenową. Ilość miejsc ograniczona, przydział miejsc następuje w
kolejności zgłoszonych rezerwacji.

mailto:marketing@sarp.pl
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Dział Zagraniczny (SARP Biuro ZG SARP)

DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA
INTEGRACYJNA BDA-SARP 2022-
PRZYPOMNIENIE

 

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP
organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie
Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 22-25 września br. siedzibie w Deutsches
Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i
Polski  poprzez  współzawodnictwo  i  dyskusję,  wystawy  na  temat  architektury  oraz  dzięki
upowszechnieniu  efektów  ich  działań  twórczych.

Nagroda  przyznawana  jest  za  najlepszy  projekt  dyplomowy  magisterski,  którego  autor/autorzy
uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego
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roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko
aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy
prac.

Prace  należy  dostarczyć  elektronicznie  poprzez  aplikację  wetransfer,  zgodnie  z  obowiązującym
regulaminem, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 14 kwietnia br.

Zgłoszenie  powinno  zawierać  aktualne  dane  kontaktowe  (telefon,  adres  e-mail)  do
autorów zgłoszonych prac.

 

HARMONOGRAM:

Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w 22-25 września br.
siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.
Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 24 września.
Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 25 września br. (niedziela).

I n f o r m a c j e  d l a  u c z e s t n i k ó w  k o n k u r s u  z n a j d u j ą  s i ę  n a
stronie:  https://www.sarp.pl/pokaz/bda-_sarp_2022,3130/

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

Informacje z Oddziałów (SARP Poznań)

DOMOKRĄŻCY

Cykl DOMOKRĄŻCY to próba zanotowania dzisiejszych sposobów zamieszkania oraz myślenia o domu,
jego historii oraz przyszłości.

DOMOKRĄŻCY zaglądają do kamienic, bloków, plomb, szeregowców, domów – w tym domów własnych

https://www.sarp.pl/pokaz/bda-_sarp_2022,3130/
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architektów.  W  filmach  są  i  lokale  z  bogatą  historią,  i  te  dopiero  obrastające  w  ciekawe  opowieści.
Widać meble dziedziczone od pokoleń, sprzęty kolekcjonowane lub uratowane przed wyrzuceniem, ale
i  uniwersalny  design ze  szwedzkiej  sieciówki.  O  wszystkim opowiadają  sami  mieszkańcy,  którzy
zaproszają widza nie tylko do salonu czy kuchni, ale też sypialni, łazienek lub pracowni. Opowieści
gospodarzy  oraz  ich  otwartość  sprawiąją,  że  DOMOKRĄŻCY  to  nie  podrasowana  relacja  z
wnętrzarskiego magazynu, a raczej sympatyczna i niezobowiązująca wizyta, w której może wziąć
udział nie tylko pasjonat architektury i wnętrz, ale, po prostu, każdy.

W ramach cyklu DOMOKRĄŻCY do tej pory powstało w sumie do tej pory 20 filmów w ramach dwóch
projektów:  Poznań-Brno  i  Warszawa-Berl in.  Zachęcamy  do  odwiedzin  na  stronie
internetowej   http://domokrazcy.pl/  i  zapoznania  się  z  przygotowanymi  filmami,  które  powstały  w
ramach współpracy SARP Oddział Poznań z m.in. punkt wspólny, Centrum Otwarte, Fundacja Made in
Art.

Zarząd SARP Oddział Poznań życzy udanych seansów!

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Oświetlenie w zgodzie z naturą

Daj się zabrać w podróż przez fascynującą grę światła naturalnego i sztucznego.

Dowiedz się jak przenieść efekty oświetlenia naturalnego do pomieszczenia zamkniętego.

Spotkaj  się  z  doświadczonym  projektantem  oświetlenia,  pasjonatem  architektury  i  w  dodatku
świetnym mówcą.

Zarejestruj się na webinar: Oświetlenie w zgodzie z naturą, który poprowadzi Maciej Lewandowski z
Zumtobel.

ZAPISZ SIĘ: https://bit.ly/3uPnpc5

Do zobaczenia już 14.04 o 10.00!

http://domokrazcy.pl/
https://bit.ly/3uPnpc5
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Rozbudowana oferta posadzek
szybkowiążących Flowfast marki Flowcrete

Flowcrete, wiodący ekspert od posadzek żywicznych, wprowadza zmiany w swojej ofercie
posadzek szybkowiążących Flowfast. Portfolio systemów na bazie żywic metakrylowych
(MMA)  tej  marki  obejmuje  obecnie  pięć  unikalnych  systemów  posadzkowych,
dostosowanych  do  różnych  warunków  użytkowania.  Całościowo  odpowiadają  one  na
wszystkie  najważniejsze  potrzeby  w  tych  obszarach  zastosowania,  gdzie  poza
funkcjonalnością  liczy  się  przede  wszystkim  krótki  czas  realizacji.

Szybkowiążące posadzki Flowfast  to unikalne i  wzajemnie uzupełniające się produkty, z których
każdy ma określony obszar zastosowania. W ofercie marki Flowcrete znajdują się zarówno systemy
sypane – na bazie piasków barwionych lub naturalnych, z kolorową powłoką zamykającą, systemy

https://bit.ly/3uPnpc5
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typu szpachlowego oraz system dekoracyjny – z płatkami. Wszystkie te posadzki są polecane w
sytuacjach,  gdy  na  wymianę  i  renowację  posadzki  jest  bardzo  mało  czasu.  Przy  aplikacji  w
temperaturze ok. +20oC mogą być obciążone ruchem pieszym już po godzinie od ich wykonania.

Więcej informacji na stronie: flowcrete.com.pl

https://www.flowcrete.eu/pl-pl/oferta/posadzki-%C5%BCywiczne/posadzki-szybkowi%C4%85%C5%BC%C4%85ce-mma/


Biuletyn SARP
nr 6/2022, 08.04.2022 r.

Stowarzyszenia Architektów Polskich | SARP
00-950 Warszawa ul. Foksal 2

tel. 22 827 87 12, fax 22 827 87 13

 

Biuletyn SARP 6/2022 | 7

Odeszli od nas (SARP Poznań)

Śp. Jerzy Gurawski
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Z ogromnym żalem i smutkiem pożegnaliśmy 22 marca br.  śp. Jerzy Gurawski, zasłużonego członka i
Prezesa  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  Oddział  Poznań  przez  dwie  kadencje  (1990-93,
1993-96).

Zachęcamy Znajomych i Kolegów do przesyłania wsólnych wspomnień do poznańskiego biura SARP. 


