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REGULAMIN KONKURSU 

 

I KONKURS PSDZ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  

Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH I ŻYJĄCYCH ŚCIAN 

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, z siedzibą we Wrocławiu,                               
pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław.  Konkurs prowadzony jest w języku polskim i jest adresowany 
do studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich  
lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian.  

Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o Konkursie dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej: 
www.psdz.pl 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone Prace, które:  

• zostały obronione w roku 2019 lub 2020  

• uzyskały co najmniej ocenę dobrą 

•  dotyczą poniższych zagadnień:  

 zielony dach, 

 dach roślinny, 

 dach z roślinami w uprawie ekstensywnej (potocznie: dach ekstensywny), 

 dach z roślinami w uprawie intensywnej (potocznie: dach intensywny), 

 dach z roślinami w uprawie półintensywnej (potocznie: dach półintensywny), 

 dach bioróżnorodny, 

 dach biosolarny 

 żyjąca ściana, 

 roślinna ściana, 

 ogród wertykalny 

 

2. Kandydat zgłaszający swoją pracę zobowiązuje się przesłać na adres mail PSDZ: 

• pełną wersję swojej Pracy wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi, 



 

POLSKIE STOWARZYSZENIE „DACHY ZIELONE” 
pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław 
tel. (71) 320 10 59 
e-mail: biuro@psdz.pl  /  www.psdz.pl 
 

 
 

2 
 

• kopie 2 recenzji zgłoszonej pracy dyplomowej lub opinię promotora Pracy i recenzję 
(wymaganych jest dwóch różnych autorów oceniających pracę), 

• poster zawierający ideę i najważniejsze elementy pracy zapisany w formacie pdf (wymiary  
posteru:  70 x 100 cm, orientacja: pionowa) 

• max 3 minutowy film, w którym autor przedstawi założenia i wyniki swojej Pracy 
dyplomowej, 

• wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.psdz.pl  

 

3. Prace należy przesłać na adres mailowy Organizatora: biuro@psdz.pl . Termin nadsyłania 
wymaganych materiałów upływa 31.01.2021 roku. 

 

4. Po upływie terminu nadsyłania prac, Zarząd PSDZ wyłoni komisję konkursową składającą się z 
5 członków PSDZ specjalizujących się w różnych zagadnieniach dotyczących zielonej infrastruktury.  

 

5. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

• najlepsza praca inżynierska 

• najlepsza praca magisterska 

 

6. Nagrody w kategorii prac inżynierskich: 

• I miejsce – 1000,00 zł oraz 2 tygodniowa, zagraniczna, branżowa praktyka zawodowa* 
(termin do indywidualnego ustalenia), a także prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach 
organizowanych przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty 
wręczenia nagrody  

• II miejsce – 500,00 zł oraz 2 tygodniowa, krajowa, branżowa praktyka (termin do 
indywidualnego ustalenia), a także prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody 

• III miejsce – 300,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody 

 

7. Nagrody w kategorii prac magisterskich:  

• I miejsce – 2000,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody 
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• II miejsce – 1000,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody 

• III miejsce – 500,00 zł oraz prawo do bezpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez PSDZ (konferencje, szkolenia, krajowe wyjazdy studyjne) przez rok od daty wręczenia nagrody 

 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego 2021 roku na profilu Facebook oraz 
stronie internetowej PSDZ, a laureaci zostaną poinformowani drogą mailową 

 

9. Zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na publikację jej 
fragmentów oraz posteru nadesłanego wraz z wymaganymi dokumentami na stronie internetowej i 
portalach społecznościowych PSDZ 

 

10. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania członków PSDZ w marcu 2021 
roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, sposobu i terminu wręczenia nagród. 
Wręczenie nagród nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2021 roku. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie wyłonienia zwycięzcy / 
zwycięzców konkursu bez podania przyczyny 

 

*W przypadku gdy zwycięzca nie włada językiem angielskim lub niemieckim, praktyka odbędzie się na 
terenie Polski 

          


