
SALON WYSTAWY 

Zasady głosowania na obiekty zgłoszone w ramach Wystawy Architekci Małopolski 2011-2017r. 

 

1.Głosowanie na obiekty zgłoszone w ramach Wystawy Architekci Małopolski 2011-2017r. 

dokonywane będzie przez Architektów, będących członkami Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP, w drodze głosowania internetowego za pośrednictwem strony www.mpoia.pl,  

przy użyciu loginu i hasła przeznaczonego do pobierania zaświadczeń. 

 

2. Każdy Architekt będący członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP może 

zagłosować na 3 wybrane obiekty, oddając po jednym głosie na każdy z nich, w każdej z sześciu 

kategorii: 

1/ M - małe obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne ) 

2/ W - budynki mieszkalne wielorodzinne, mieszkalno-usługowe 

3/ U - budynki użyteczności publicznej ( np. obiekty biurowe, szkoły, przedszkola ) 

4/ P - obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe 

5/ Z – przestrzeń publiczna - urbanistyka 

6/ K - przebudowa, konserwacja i rewaloryzacja 

oznacza to, że można oddać 6 x po 3 głosy czyli ogółem 18 głosów. 

 

3. Obiekt o największej liczbie głosów otrzyma nagrodę, w każdej z sześciu ww. kategorii, wręczaną 

przez Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia uczestników Wystawy. 

 

5. Postanowienia końcowe 

a/ Wszelkie pytania co do treści Regulaminu można zgłaszać drogą mailową na 

adres:malopolska@izbaarchitektow.pl 

b/ Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 

RP. 

c/ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już 

nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na 

stronie internetowej www.mpoia.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian. 

d/ Dopuszczenie obiektu do udziału w głosowaniu oraz udostępnienie platformy internetowej dla 

publicznego udostępniania plansz lub ich reprodukcji, stanowią jedyne świadczenie Organizatora 

na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, na które uczestnik wyraził zgodę przy 

przekazywaniu pracy. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

HARMONOGRAM GŁOSOWANIA 

1. W wystawie biorą udział prace zgłoszone na wystawę. 

2. Głosowanie - do 10.03.2018 r. 

3. Wręczenie nagród w trakcie zjazdu okręgowego 24 marca 2018 r. 
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