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WARUNKI  PRZEKAZANIA POSTERU 

 

Każdy uczestnik, biorący udział w obradach V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi ma 

prawo opracować poster przedstawiający tematykę kongresu.  

Postery należy przysyłać do dnia 21 sierpnia 2015 roku  

(maksymalnie do godz. 15.00) na adres: poster@tup.org 

Uwzględniane będą wyłącznie prace przesłane na wskazany adres elektroniczny w formie 

map bitowych z rozszerzeniem wskazanym poniżej.  

Nie uwzględniane będą prace nie nadesłane bezpośrednio na wskazany adres  

(nie będą honorowane inne linki, przekierowania i inne odniesienia systemowe). 

Postery mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. 

Każdy ma prawo złożyć maksymalnie jeden poster. 

Każdy autor posteru zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: 

imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres 

elektroniczny koniecznych dla celów korespondencji oraz przeprowadzenia procedury 

wyłonienia najlepszych posterów. Autor może również przekazać dane o ośrodku naukowym, 

badawczym czy pracowni projektowej, jaką reprezentuje. Organizator zapewnia zachowanie 

koniecznych danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

 

WARUNKI  OPRACOWANIA POSTERU 

 

Poster powinien uwzględniać tematykę przewodnią V Kongresu Urbanistyki Polskiej, 

organizowanego w mieście Łódź pod hasłem Powrót do centrum oraz zawierać własne 

przemyślenia i dokonania związane z tematyką kongresu, obrazujące co najmniej jedno 

zagadnienie przedstawione w założonych tezach kongresowych (przedstawionych  

w załączeniu).    

Poster należy przekazać w wersji elektronicznej, w wersji kolorowej w nieedytowalnym 

formacie TIFF lub JPG 300 DPI. Objętość pliku zawierającego pojedynczy poster w wersji 

elektronicznej nie może przekraczać 5,0 MG bitów.  

Poster musi mieć format prostokąta, w ujęciu pionowym, o wymiarach 70 cm x 100 cm. 

Zakres merytoryczny treści posteru musi wpisywać sie w formę graficzną „ramy posteru” 

wskazaną w załączeniu. 

Pokrycie treścią merytoryczną wypełnienia posteru musi zajmować nie mniej niż 85 % 

powierzchni znajdującej się w „ramie posteru”. 
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Kompletny przekazany materiał powinien zawierać : 

a) poster (format 70 cm x 100 cm) w układzie pionowym wpisany w „ramę posteru”, 

której forma została przedstawiona w załączeniu (pliki w rozszerzeniu tif 300DPI  

i jpg 300DPI o wielkości nieprzekraczającej 5,0 MG bajtów); 

b) wskazane powyżej dane osobowe autora posteru kongresowego (plik edytowalny doc  

i plik nieedytowalny tif lub pdf) wraz ze zgodą na ich  przetwarzanie (wypełniony 

formularz). 

 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

Konkurs ma formę honorowego uczestnictwa.  

Nagrodą będzie prezentacja wybranych 30 najlepszych posterów  

na wystawie towarzyszącej V Kongresowi Urbanistyki Polskiej. 

Wszystkie spełniające kryteria postery zostaną przedstawione w formie elektronicznej na 

nośniku stanowiącym załącznik do materiałów kongresowych. 

Wstępne informacje o V Kongresie Urbanistyki Polskiej zamieszczone są na stronie 

internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich www.tup.org.pl. 

Jednostką nadzorującą jest sekretariat Oddziału Łódzkiego TUP. W przypadku pytań 

prosimy o kontakt na adres mailowy lodz@tup.org.pl. 

Załączniki:   

1. Graficzna forma „ramy posteru” 

2. Tezy posterowe V Kongresu Urbanistyki Polskiej 

3. Formularz 
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1. Graficzna forma „ramy posteru” 

  

Forma graficzna w rozszerzeniu: jpg, cdr, pdf. 

 

 

2. Tezy posterowe V Kongresu Urbanistyki Polskiej 

 

Stan zagospodarowania polskiej przestrzeni wykazuje narastające znamiona chaosu 

urbanistycznego, co w szczególny sposób dotyczy miast i ich obszarów centralnych. 

Spowodowany jest w głównej mierze nieadekwatnym  prawem regulującym 

funkcjonowanie gospodarki przestrzennej, w którym dominuje źle rozumiana zasada 

prymatu prawa własności nad potrzebami wspólnoty. Wielowymiarowa degradacja -  

przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza - śródmieść i dzielnic 

staromiejskich –– wywołuje pogorszenie jakości życia mieszkańców i ich ucieczkę ze 

stref centralnych do strefy podmiejskiej i obszarów wiejskich oraz zniechęca do 

inwestowania na terenach strefy centralnej.  

 

I. Drogą do odwrócenia tych negatywnych tendencji jest afektywny system regulacji 

eliminujący patologiczne zjawiska, zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych  

i modernizacyjnych, lepsza  współpraca samorządów z ich partnerami, skuteczne 

wprowadzanie i stosowanie instrumentów usprawniających funkcjonowanie rynku 

nieruchomości, powiązanego ze spójnym systemem planowania przestrzennego  

i programowania rewitalizacji oraz rzeczywista a nie pozorna partycypacja społeczna. 

 

II. Zrównoważone miasto wymaga najwyższej jakości przestrzeni w części centralnej, 

opartej na historycznej tożsamości i wielofunkcyjnej strukturze, zaspokajającej 

potrzeby w zakresie usług, kultury, nauki, pracy, zamieszkania i rekreacji. Centrum to 

miejsce kontaktów społecznych, wielostronnej wymiany dóbr, wartości, idei oraz 

budowania tożsamości i kształtowania wizerunku każdego miasta. 

 

III. Powrót do centrum powinien być rozumiany jako strategiczny kierunek  interwencji 

krajowej polityki miejskiej, wspierający starania społeczne, przestrzenne  

i gospodarcze określonej wspólnoty. Odnowa urbanistyczna obszarów centralnych 

miast to  najważniejszy składnik w zintegrowanym podejściu do polityki spójności UE 

i jej terytorialnego wymiaru  na każdym poziomie realizacji. 

 

IV. Przesłaniem Kongresu będzie potrzeba zbudowania szerokiego partnerstwa na rzecz 

przywracania centrom miast ich wiodącej roli w strukturze miast zrównoważonych, 

przy wykorzystaniu narzędzi jakie tworzy Krajowa Polityka Miejska i Narodowy 

Program Rewitalizacji. 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

V KONGRES 

URBANISTYKI 

POLSKIEJ 

 

9-11 września 

ŁÓDŹ 

 
 

TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH 

www.tup.org.pl 

 

3. Formularz 

 

Dane 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres zameldowania: 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania): 

Numer telefonu (kontaktowy): 

Adres elektroniczny: 

Dane o reprezentowanym ośrodku naukowym, badawczym czy pracowni projektowej
1
: 

 Nazwa: 

 Adres: 

 

Tytuł posteru: 
 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla niezbędnych 

potrzeb związanych z promocją, prezentacją i publikacją posteru opracowanego na potrzeby  

V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn.zm. ) 

 

 

…………………………………………..    ……………………………… 

             ( miejscowość, data )       ( podpis) 
 

 

 

                                                           
1
 Dane nieobowiązkowe 


