
Regulamin Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2003
Edycja IV

1. Patronat Konkursu
Marszałek Województwa Śląskiego

2. Organizator Konkursu
Zarząd Województwa Śląskiego 

3. Cele Konkursu:
Celem konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" jest:

• wskazanie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych i obiektów 
architektonicznych użyteczności publicznej w województwie śląskim w danym 
roku,

• promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących 
przestrzeń województwa,

• nagrodzenie i promocja gmin dbających o zrównoważony rozwój swych 
przestrzeni,

• nagrodzenie i promocja projektantów tworzących wysokiej jakości urbanistykę 
i architekturę,

• podnoszenie świadomości społecznej z zakresie kształtowania przestrzeni.

4. Forma
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.

5. Warunki uczestnictwa:
Do konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2003” można 
zgłaszać realizacje oddane do użytku do końca poprzedniego roku kalendarzowego.
Obiekt do konkursu może zgłosić Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta/Starosta/ lub 
sam projektant w porozumieniu z właściwym urzędem. 
Zgłoszenia prezentowane są na stronie internetowej, oceniane są przez internatów.    

6. Forma zgłoszenia
Zgłoszenie udziału w Konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego” następuje przez złożenie następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Szkic lokalizacyjny projektu (orientacja).
3. Zdjęcia realizacji.
4. W przypadku kategorii "Architektura" – podstawowe rysunki techniczne.



Zgłoszenia propozycji do Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego” dokonuje się pocztą elektroniczną na adres nppws@silesia-region.pl lub na 
nośniku cyfrowym na adres Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
Kancelaria Ogólna
pok. nr 167, tel. +48 (32) 20 78 167
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

7. Jury

• Przewodniczący Jury konkursowego – Marszałek Województwa Śląskiego
• Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

8. Terminarz
Zakończenie I Etapu Konkursu, w którym internauci mogli głosować na zgłoszone 
prace – 10 czerwca 2003.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród podczas Śląskich Dni Architektury 
– 27  czerwca 2003.

9. Nagrody
Komisja przyznaje nagrody w kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja.

10. Publikacja
Wyniki i spis prac zgłoszonych oraz nominowanych zostaną opublikowane na 
stronach internatowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, SARP oraz w folderze 
pokonkursowym.

11. Wystawa pokonkursowa
Wystawa, na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe odbędzie się w ramach 
Śląskich Dni Architektury organizowanych przez SARP.

12. Informacje dodatkowe
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu "Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" oraz telefonicznie  - 32 20 78 477.


