Współorganizator:

ZGŁOSZENIE
Prosimy o dostarczenie materiałów na wystawę „PLANY na przyszłość/ LAB”

w podanej formie i kolejności oraz wypełnienie szablonu z danymi wg załączonego
poniżej wzoru.

Projekty, które zostaną uwzględnione w wystawie nie mogą być starsze niż z 2020
roku, a ich realizacja powinna dotyczyć 2022 roku i później. Każda pracownia lub
architekt/ka może zgłosić maksymalnie dwa projekty obejmujące zakres realizacji
w granicach m.st. Warszawy.
W zgłoszeniach interesują nas zarówno dopracowane projekty realizacyjne jak
i projekty na etapie wstępnej wizji lub przed zmianami inwestorskimi.
Takie projekty poprosimy przesłać nam z adnotacją, że jest to wersja robocza
i/lub punkt wyjścia do wersji ostatecznej.

MATERIAŁY GRAFICZNE
Rendering główny
Renderingi – widok zewnętrzny, widok bocznej elewacji, wnętrza oraz innych
ciekawych elementów architektonicznych.
Uproszczony rzut najciekawszej kondygnacji. W przypadku budynku mieszkalnego
– rzut przykładowych mieszkań.
Przekrój budynku, interesująca elewacja.
Uproszczony plan sytuacyjny (z dokładnie naniesioną bryłą budynku, nazwami
sąsiednich ulic i kierunkiem północy).

INFORMACJA O OBIEKCIE

do 800 znaków ze spacjami (w formacie txt, rtf, doc/docx), krótki opis od pracowni/
projektanta dot. motywacji artystycznych, odniesień związanych z projektem oraz
informacje o:
- wyzwaniach projektowych,
- zastosowaniu innowacyjnych technologii,
- o ciekawostkach architektonicznych, zamiarach użycia odpowiednich materiałów etc.
BARDZO PROSIMY, BY WSZYSTKIE INFORMACJE ZOSTAŁY NAPISANE
JĘZYKIEM DOSTĘPNYM, ZROZUMIAŁYM DLA LAIKÓW, BEZ OZNACZEŃ
CERTYFIKATÓW.

FORMA ZAPISU MATERIAŁÓW
Teksty - txt, rtf, doc/docx
Rzuty, elewacje zapisane jako krzywe w formacie pdf lub eps
Renderingi w formacie tiff, jpg, eps (rozdzielczość 300 dpi minimum przy formacie A4)
Szkice odręczne tiff, jpg, png (rozdzielczość 300 dpi minimum przy formacie A4)
UWAGA – NIE AKCEPTUJEMY PLIKÓW Z ROZSZERZENIEM DWG

PRZESYŁANIE PLIKÓW
Plik należy przesłać za pomocą wetransfer na adres: planylab@sarp.warszawa.pl
do dnia 11.04.2022 r
W razie pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Adamska 501 499 043, Marta Wójcicka 501 784 094.
Pliki powinny być umieszczone w jednym folderze czytelnie nazwanym nazwą
obiektu_nazwą pracowni.
Mamy uprzejmą prośbę, by:
- nazwy plików były bez polskich znaków
- zawrzeć w nazwie plików, który rendering jest główny (poprzez dodanie słowa
główny w nazwie pliku) i w kolejności, które renderingi są preferowane (poprzez
dodanie cyfry 1/2/3 etc. w nazwie pliku)
- w zgłoszeniu udostępnić łącznie maksymalnie 10 plików graficznych.
- nie nadawać długich nazw plikom

Dokładna nazwa obiektu:
Lokalizacja:
(ulica i dzielnica)
Projekt:
Autorzy:
Współpraca:
Konstrukcja:
(w razie konieczności)
Inwestor:
Generalny wykonawca:
Projekt architektoniczny:
(data wykonania projektu)
Realizacja:
(przewidywany czas realizacji)
Powierzchnia działki:
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura całkowita:
Ilość kondygnacji nadziemnych:
Ilość kondygnacji podziemnych:
Ilość podziemnych miejsc parkingowych/
naziemnych/nadziemnych:
Ilość mieszkań:
(jeśli dotyczy)
Powierzchnia mieszkań:
(jeśli dotyczy)

