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Zarząd SARP Oddział w Białymstoku ogłasza VII edycję konkursu AEDIFICIUM. Jego 
głównym celem jest wskazanie i nagrodzenie najlepszych realizacji architektonicznych na 
terenie województwa podlaskiego, które zostały oddane do użytkowania w okresie od II poł. 
2015r. do I poł. 2019. Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać wszyscy, w formie pisemnej, w 
tym za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 
30.06.2019r.  
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REGULAMIN NAGRODY BUDYNEK ROKU – pn. „AEDIFICIUM’” 

STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH – SARP ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

1.       Nagroda pn. – „AEDIFICIUM”,  zwana dalej Nagrodą przyznawana jest architektowi – 
autorowi (autorom) za przekazany do użytkowania  budynek, zespół budynków o znaczących 
wartościach architektonicznych. Przekazanie to musiało mieć miejsce w trakcie bieżącej 
kadencji Zarządu SARP Oddziału w Białymstoku. 

2.       Wymieniony w pkt. 1 budynek powinien być zlokalizowany na terenie objętym działalnością 
Oddziału SARP w Białymstoku – tj. na obszarze województwa podlaskiego. 

3.       Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać wszyscy, w formie pisemnej w tym za 
pośrednictwem mediów elektronicznych. 

4.       Zgłoszenia do Nagrody przyjmuje Zarząd Oddziału SARP w Białymstoku z siedzibą 
przy        ul. Waszyngtona 3 w terminie wyznaczonym dla każdej edycji . 

5.       Zgłoszenie winno zawierać: nazwę i przeznaczenie budynku, nazwisko i imię autora 
(autorów), adres lokalizacji, informację, czy zgłoszenie jest dokonywane za wiedzą i zgodą 
autora. Wskazane byłoby załączenie materiałów poglądowych o obiekcie. 

6.       Kapituła (jury), pod przewodnictwem Prezesa Oddziału SARP w Białymstoku,  dokonuje 
wstępnej oceny zakończonej zakwalifikowaniem dziesięciu obiektów i występuje do autorów   
z prośbą o przekazanie w formie elektronicznej: 

             - zgody na udział w postępowaniu konkursowym i prezentacjach pokonkursowych 

- zwięzłej opisowej charakterystyki obiektu (budynku, zespołu budynku) nie przekraczającej 1 
strony maszynopisu formatu A-4. 

            - fotografii, zasadniczych rysunków 

7.       W skład jury wchodzą: 

            a). Prezes Oddziału SARP w Białymstoku lub jego zastępca 

            b). Wiceprezes Oddziału SARP w Białymstoku ds. Twórczości lub jego zastępca 

            c). Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział w Białymstoku lub jego 
zastępca 

            d). Dziekan  Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej lub jego zastępca 

            e)   Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów lub jego zastępca 

            f).  Prezes TUP Oddziału w Białymstoku lub jego zastępca 
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8.       Spośród zakwalifikowanych dziesięciu obiektów, jury wybiera 3 Nominacje do Nagrody 
AEDIFICIUM, a spomiędzy obiektów nominowanych Nagrodę główną – Grand Prix 
AEDIFICIUM. 

9.       Jury podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody po obejrzeniu na miejscu 
zakwalifikowanych obiektów.             

10.   Autorzy budynków które uzyskały Nominacje do Nagrody oraz budynku, który został 
nagrodzony Grand Prix otrzymują pisemne potwierdzenia Nominacji lub przyznania Nagrody 
w formie honorowych dyplomów z opinią jury. 

11.   Autor (autorzy) budynku, któremu została przyznana Nagroda Grand Prix otrzymuje 
statuetkę. 

12.   Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i statuetki autorom budynków 
nominowanych do Nagrody i nagrodzonemu odbędzie się w trakcie otwarcia wystawy 
materiałów ilustrujących budynki (zespoły budynków) wyłonionych w kwalifikacji wstępnej. 

13.   SARP Oddział w Białymstoku zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości i formie 
prezentacji zakwalifikowanych obiektów. 

14.   Obiekty nominowane do Nagrody oraz Grand Prix będą ponadto zaprezentowane na stronie 
internetowej SARP Oddział w Białymstoku. 

15.   Wszystkie dokumenty związane z Nagrodą przechowuje Zarząd Oddziału SARP w 
Białymstoku przy ul. Waszyngtona 3. 

  

Wiceprezes                                                                            Prezes  
SARP Oddział w Białymstoku                                                             SARP Oddział w Białymstoku 

  

arch. Mirosław Siemionow                                                                                    dr arch. Janusz Grycel 

  

 

 


