
2020-01-12 
Zmiana terminów w Regulaminie Konkursu 
 
Informujemy, że zmianie uległy terminy określone w Regulaminie Konkursu studialnego na 
opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM 
PRZESIADKOWEGO w BIELSKU - BIAŁEJ wg poniższych danych: 
Rozdział 1, ustęp 4 pkt. 4.1  
Poz. 4 – Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla 
korespondencji związanej z Konkursem termin przesunięty z 11.01.2021 na 18.01.2021 
Poz. 6 – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie termin przesunięty z 
18.01.2021 na 29.01.2021  
Poz. 7 – wezwanie do uzupełnienia wniosku/wezwania o wyjaśnienia termin przesunięty z 
25.01.2021 na 08.02.2021 
Poz. 8 – zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie termin przesunięty z 29.01.2021 na 
15.02.2021 
Poz. 9 Składanie prac Konkursowych termin przesunięty z 31.03.2021 na 30.04.2021 
(zmiany oznaczono kolorem czerwonym) 
 

Poz. Czynność / Miejsce Termin 
1 Termin ogłoszenia Konkursu: 08-12- 2020 r. 
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem 
do dnia 18.12.2020 r. 

3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora 

do dnia 05.01.2021 r. 

4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla 
korespondencji związanej z Konkursem 

do dnia  18.01.2021 r. 

5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na 
stronie internetowej Organizatora: 

Po dopuszczeniu Uczestników do udziału 
w Konkursie. 

6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – na adres e-mail 
dla korespondencji związanej z Konkursem  

do dnia 29.01.2021 r. 

7 Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia Zostanie podany na stronie internetowej 
Konkursu (orientacyjnie do 08.02.2021r.) 

8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. 
Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie 
i zaproszenie do składania prac konkursowych lub wykluczeniu z udziału w 
Konkursie - zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora. 

Po ocenie ewentualnych uzupełnień 
i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie (orientacyjnie do   
dnia 15.02.2021 r.). 

9 Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału 
w Konkursie w siedzibie Organizatora, w godzinach urzędowania biura. 

do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15:00 

10 Rozstrzygnięcie Konkursu w siedzibie SARP Oddział Bielsko-Biała przy 
ul. Głęboka 16/6 w Bielsku-Białej lub innym miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora. 

W dniu 31.05.2021 r. 

11 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja 
pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 
16/6 w Bielsku-Białej, lub miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników 
Konkursu (orientacyjnie po 10.06.2021 r.). 

 


