
Statut Krkonošské ceny za architekturu
Článek 1
Preambule

 Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní audržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině.
 Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturníchhodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme.
 Ocenění kvalitních realizací v našem regionu je důležité. Prezentují nejen práci architektů a krajinářů, alepředevším zodpovědné investory a zadavatele, privátní i veřejné.
 Významnou součástí celého projektu je putovní výstava nominovaných děl po obcích v hodnoceném území.
 Krkonošskou cenu pořádá spolek České centrum pro architekturu a MAS Krkonoše

Článek 2
Základní ustanovení

 Krkonošskou cenu za architekturu (dále jen „KCA“) a ostatní porotou vybrané a udělené ceny uděluje Českécentrum pro architekturu a Místní akční skupina Krkonoše (dále jen „ČCA a MAS“).
 Udílení Ceny má povahu soutěžní regionální přehlídky (dále jen „Přehlídka“).
 Přihlášeným dílem může být jakýkoliv počin – realizace díla, který lze zahrnout pod pojem architektura,urbanismus nebo krajina v jeho nejširším významu.
 Cena je udělována autorovi nebo autorskému kolektivu (dále jen „Autor“) bez ohledu na národnost či státnípříslušnost Autora.
 Smyslem přehlídky je možnost ocenění i stavebníka či investora, případně i proces vzniku díla.
 Cena je udělována Autorovi architektonického díla realizovaného na území MAS Krkonoše.
 Podmínkou účasti díla na Přehlídce je souhlas Autora.
 Do Přehlídky může být přihlášeno dílo, které bylo dokončeno.
 Do Přehlídky může být přihlášeno dílo kdykoliv po jeho dokončení, nejdéle však do pěti let

Článek 3
Území Krkonošské ceny za architekturu

 Do soutěžní přehlídky KCA může být přihlášené realizované dílo na území 26 obcí sdružených pod MASKrkonoše.
 Do přehlídky může být na základě rozhodnutí Výboru přijato dílo či výjimečný počin mimo vymezené území,pokud toto dílo má na území dopad, či je s ním jinak specificky či významně spojeno.
 Výbor může na svém zasedání rozhodnout o rozšíření území pro KCA.

Článek 4
Výbor Krkonošské ceny za architekturu

 Zástupci ČCA a MAS ustanovují Výbor Krkonošské ceny za architekturu (dále jen „Výbor“). Výbor má nejméněpět členů.
 Základní úlohou Výboru je dohled nad dodržováním statutu, určení koncepce Přehlídky včetně slavnostníhovyhlášení; nominace děl a osob na udělení ocenění za výjimečný počin
 potvrzení přihlášení díla ze strany veřejnosti
 Členové Výboru zvolí ze svého středu předsedu. Předseda odpovídá za činnost Výboru.
 Členové Výboru se řídí pokyny předsedy Výboru.



Článek 5
Porota

 Výbor jmenuje porotu z řad respektovaných osobností oboru. Porota má minimálně pět členů. Jmenování jevždy pro příslušný ročník Ceny. Základní úlohou poroty je nominace děl do finální přehlídky a výběr vítěznéhodíla (dále „Hlavní ceny“).
 Porota bere na vědomí, že smyslem a cílem Ceny je především diskuse o kvalitním vystavěném prostředí akrajině v regionu a proto má právo udělit jakákoli další ocenění zcela dle vlastního uvážení.
 Porota o své činnosti zpracovává protokol, který obsahuje zejména posouzení všech děl, které byly porotouvybrány do finálního výběru.
 Porota bere na vědomí, že právě odborné hodnocení je základním principem této přehlídky.
 Porota, z hlediska své odbornosti, má právo připomínkovat Statut a principy přehlídky.
 Jednání poroty se řídí platným Statutem.

Článek 6
Hodnocení děl, udělení Ceny

 Výbor a veřejnost nominuje díla, která budou dále hodnocena porotou.
 Porota rozhodne o udělení Hlavní Ceny.
 Porota může rozhodnout o udělení dalších cen za díla přispívající ke kvalitnímu rozvoji území nebo zavýjimečný počin.
 Porota může kromě realizovaného díla, hodnotit také proces vzniku díla, respektive stavebníka.
 Porota hodnotí díla na základě předložených obrazových a textových podkladů na webovém portálu Ceny a nazákladě osobní prohlídky vybraných děl.
 Porota svým rozhodnutím připraví podklad pro zveřejnění děl na výstavě a v katalogu.

Článek 7
Účast na Přehlídce

 Přihlásit dílo do Přehlídky je možné poté, kdy je Výborem vyhlášena Cena pro příslušný ročník.
 Přihlásit dílo do Přehlídky může kdokoliv bez omezení, při splnění podmínek uvedených v článku 2 tohotostatutu.
 Jeden subjekt může předložit i více přihlášek děl.
 Podání přihlášky díla do Přehlídky se řídí Podmínkami.
 Podmínky obsahují zejména vzor přihlášky, harmonogram, obsahové a formální požadavky na podklady k dílu.

Článek 8
Prezentace soutěžní přehlídky

1. Za základní prezentaci Přehlídky je považováno slavnostní vyhlášení výsledků a výstava nominovaných děl,jejich uveřejnění na webu.2. Nedílnou součástí prezentace regionálních děl by měla putovní výstava po obcích na území MAS Krkonoše.3. Soutěžní přehlídka Krkonošská cena za architekturu se může výstavou prezentovat i mimo území MASKrkonoše.
Článek 9
Účinnost statutu
Tento statut nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zástupcem Výborem.


