
KONKURS O DOROCZNĄ NAGRODĘ TUP
za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

ukończone i obronione w 2016 roku

Zasady organizacyjne

1. Prace dyplomowe do Konkursu są zgłaszane przez promotora danej pracy.

2. Promotor  ma  prawo  zgłosić  tylko  jedną  pracę  dyplomową wykonaną  pod  jego 
kierunkiem  i  obronioną  w  2016  r.,  niezależnie  na  ilu  kierunkach  prowadził  prace 
dyplomowe.

3. W konkursie może uczestniczyć dowolna ilość prac z jednej uczelni.

4. Prace, w formie, w jakiej były przedstawione na obronie dyplomu, należy dostarczyć 
do 1 czerwca 2017 r. do godziny 14.00 na adres: 

Towarzystwo Urbanistów Polskich

ul. Lwowska 5 lok. 100

00-660 Warszawa

5. Prace będą przyjmowane także przed tym terminem w Biurze TUP w dni powszednie, w 
godz. 10.00-13.00

6. Prace można przesyłać pocztą  na adres podany powyżej. O ich terminowym nadaniu 
będzie decydować data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 25 maja b.r. 

7. Z prac zgłoszonych do konkursu powinny zostać usunięte wszelkie dane pozwalające 
na  zidentyfikowanie  autora  i  zastąpione  sześciocyfrowym  kodem,  wybranym 
indywidualnie przez każdego kandydata. 

8. Zapis cyfrowy pracy powinien być dostarczony w formacie uniemożliwiającym ingerencję 
w treść danych.

9. W przypadku wykonania w ramach pracy dyplomowej makiety lub modelu na konkurs 
należy przysłać jej zdjęcie lub obraz cyfrowy.

10. Każda praca musi znajdować się w oddzielnym opakowaniu i być dostarczona wraz z 
kartą  zgłoszeniową  -  podpisaną  przez  dyplomanta  i  promotora  pracy,  ostemplowaną 
pieczęcią uczelni.

11. Uczestnik  otrzyma  w  Biurze  TUP  „Potwierdzenie  odbioru  pracy”  zawierające  datę 
złożenia i numer identyfikacyjny pracy. 

12. Termin  ogłoszenia  wyników  konkursu  zostanie  podany  na  stronie  internetowej  TUP: 
www.tup.org.pl

13. Ceremonia wręczenia nagród w konkursie odbędzie się w czasie Targów Murator EXPO, 
1-2 września b.r. w Gdyni

14. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  jednorazowej  publikacji  prac 
konkursowych  na  stronie  internetowej  za  wiedzą  i  w  formie  autoryzowanej  przez 
uczestnika konkursu.

15. Udział w konkursie TUP nie ogranicza uczestników w zakresie ich praw autorskich oraz 
pól  wykorzystania  ich  utworów  poza  przypadkiem  ujętym  w  pkt.  14  Zasad 
organizacyjnych.

Warszawa, kwiecień 2017 r.


