WARUNKI KONKURSU
PT.: „NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 2004”

1.	PATRONAT KONKURSU:
Marszałek Województwa Śląskiego - Michał Czarski.
2.	ORGANIZATORZY KONKURSU:
Zarząd Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
3.	CEL KONKURSU:
Celem konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” jest wybór najlepszej realizacji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie przestrzeni publicznej, powstałej w Województwie Śląski  i uhonorowanie jej twórców w ramach corocznej NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
4.	FORMA KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do gmin i powiatów prowadzących określoną politykę przestrzenną, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tym procesie.
Konkurs jest dwuetapowy.
Pierwszy etap stanowi „ocena przez internautów”, którą należy rozumieć jako możliwość wyrażenia opinii przez wszystkich zainteresowanych konkursem „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, poprzez zagłosowanie na wybrane realizacje konkursowe na stronach internetowych Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl 
Z prac, które otrzymają największą ilość głosów i zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, jury  wyłoni zwycięzców konkursu. 
5.	PRZEDMIOT  KONKURSU:
Przedmiotem konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” są realizacje urbanistyczno-architektoniczne dotyczące:
·	zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, placów, ciągów widokowych, deptaków itp., wnoszące wkład w definiowanie przestrzeni publicznych oraz tworzące atrakcyjny kontekst dla przyszłego rozwoju,
·	zagospodarowania terenów zdegradowanych dla celów publicznych, wnoszące wkład w ochronę terenów najmniej zainwestowanych, zielonych i otwartych. 

6.	WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do nagrody „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” można zgłaszać prace zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego i zrealizowane do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Zgłoszenia - na Kartach Zgłoszeniowych - dokonuje Lider (tj. odpowiedzialny za realizację projektu właściwy starosta / prezydent / burmistrz / wójt / główny projektant / SARP / TUP).
Liczba propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.

7.	FORMA ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie udziału w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” następuje przez złożenie następujących  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:
Ř	Karta Zgłoszeniowa -zgodna z załączonym wzorem (do pobrania z www.silesia-region.pl ) - wypełniona w sposób kompletny w formie elektronicznej
Ř	Zdjęcia zgłaszanej realizacji -min. cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne	 -  w zapisie cyfrowym (format jpg o rozdzielczości min. 300 dpi).
Ř	Projekt zagospodarowania działki - (zeskanowany) - orientujący lokalizację realizacji konkursowej.

Zgłoszenia propozycji do konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”  dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: nppws@silesia-region.pl, bądź  na nośniku cyfrowym na adres: Sekretariat Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, z dopiskiem „KONKURS NPPWŚ 2004”.

8.	JURY:
Ř	Przewodniczący Jury Konkursu - Marszałek Województwa Śląskiego - 
Pan Michał Czarski
Ř	W skład jury wchodzą osoby zaproszone przez Organizatorów Konkursu
Ř	Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest pracownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
9.	TERMINARZ:
·	Ogłoszenie konkursu                                                         	                      9 lutego 2004 roku
·	Składanie zgłoszeń                                                                  	      do 23 kwietnia 2004 roku
·	Ocena przez internautów ( I etap)                    		      12 maja - 9 czerwca 2004 roku
·	Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez jury (II etap)     czerwiec  2004 roku
·	Ogłoszenie wyników  -w ramach „Śląskich Dni Architektury”  	      czerwiec 2004 roku
·	Wystawa pokonkursowa                                                                           czerwiec/lipiec 2004 roku

10.	NAGRODY:
	Dla autorów (projektantów) nagrodzonych prac przewidziane są nagrody:
Ř	Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 10 000 zł,
Ř	wyróżnienie w wysokości 5 000 zł.
Nagrody przyznane realizacjom urbanistyczno-architektonicznym w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” wręczone zostaną przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas otwarcia wystawy pokonkursowej organizowanej w ramach „Śląskich Dni Architektury”.
Jury zastrzega sobie prawo zmiany liczby i wysokości nagród.

11.	PUBLIKACJA:
Wyniki konkursu i  spis prac zgłoszonych oraz nominowanych, zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz w folderze pokonkursowym.

12.	INFORMACJE DODATKOWE:
Jury zastrzega sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 9 Warunków Konkursu.
Wszelkie dodatkowe informacje, bezpłatne warunki konkursu oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać u sekretarza organizacyjnego konkursu:
	arch. Adam Szmajduch, 
	tel. 0 (32) 207 83 84 
		e-mail: sekretarz.NPPWS@silesia-region.pl


