REGULAMIN
KONKURSU NA KONCEPCJĘ
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC
W RAMACH ZADANIA
„NOWE CENTRUM ŚWIŃCA - MIEJSCE REKREACJI,
ZABAWY I WYPOCZYNKU”
wartość Konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, do konkursu
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ORGANIZATOR KONKURSU

URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Rozdział I. Informacje ogólne
1. Organizator konkursu
1.1 Organizatorem konkursu jest:
Gmina Krzywiń
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
NIP 6981722189
REGON 411050570
1.2 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu
www.krzywin.pl
oraz
na
BIP
Urzędu
Miasta
i
Gminy
Krzywiń
http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=742
1.3 Wszelka korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres:
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, Rynek 1, 64-010 Krzywiń, z dopiskiem: „Konkurs na
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu centrum
miejscowości Świniec”.
1.4 Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest Honorata Krupka, tel.
655170526, 513187526, e-mail: honorata.krupka@krzywin.pl
2. Forma Konkursu
2.1 Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego,
urbanistyczno-architektonicznego.
2.2 Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie
Organizatorzy przyrzekają nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej
przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej.
2.3 Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Dokumenty, a także część
rysunkowa i opisowa konkursu muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Harmonogram Konkursu
3.1 Harmonogram Konkursu przedstawia tabela:
Lp.

Działanie

Termin

1.

Ogłoszenie Konkursu

29 luty 2016

2.

Składanie pytań przez zainteresowanych konkursem

4 marzec 2016

3.

Udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania

10 marzec 2016

4.

Nadsyłanie prac konkursowych

11 kwiecień 2016 godz. 13:00

5.

Ogłoszenie wyników konkursu

do 30 kwietnia 2016

3.2 Wskazane terminy mogą ulec zmianom. O ewentualnej zmianie terminów Organizator
Konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu na stronie internetowej
Organizatora: www.krzywin.pl oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń
http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=742
4. Jury Konkursu
4.1 Jury Konkursu składa się z sześciu sędziów konkursowych:
1) Przewodniczący – Jacek Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
2) Sędzia Konkursowy – Bartosz Kobus Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
3) Sędzia Konkursowy – Honorata Krupka Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń,
4) Sędzia Konkursowy – Maciej Gubański Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń,
5) Sędzia Konkursowy – Roman Cugier Sołtys wsi Świniec,
6) Sędzia Konkursowy – Danuta Marciniak Członek Rady Sołeckiej wsi Świniec
7) Sędzia Konkursowy – Rafał Szłapka Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu
8) Sędzia Konkursowy – Justyna Pędrak Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego w Świńcu
9) Sędzia Konkursowy – Agnieszka Cugier Członek Rady Rodziców Oddziału
przedszkolnego w Świńcu.
4.2 W przypadku zaistnienia powodów uniemożliwiających wykonywanie funkcji przez
członków Jury Konkursu zostaną powołane w ich miejsce osoby wybrane przez
przewodniczącego Jury Konkursu.
4.3 Sąd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego.
4.4 Sekretarzem Konkursu jest Honorata Krupka.
4.5 Do zadań Jury Konkursu należy:
a) opracowanie Regulaminu Konkursu,
b) ocena prac Uczestników i wskazanie prac, które powinny być nagrodzone lub
wyróżnione,
c) opracowanie opinii o pracach konkursowych z uzasadnieniem ich oceny.
4.6 Do zadań sekretarza Konkursu należy:
a) przyjmowanie pytań od uczestników konkursu i rozsyłanie odpowiedzi na pytania,
b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Konkursu,
c) prowadzenie korespondencji z Uczestnikami konkursu w imieniu Organizatora
Konkursu i Jury Konkursu,
d) powiadomienie Uczestników Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu.
e) czuwanie w imieniu Organizatora Konkursu nad zgodnością przebiegu Konkursu
z Regulaminem Konkursu i innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa .

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
5. Przedmiot i cel Konkursu
5.1 Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania działki o numerze 78/2 położonej
w miejscowości Świniec.
5.2 Działka o numerze 78/2 w miejscowości Świniec jest własnością Miasta i Gminy Krzywiń
(KW PO1K/00031531/6).
5.3 Działka będąca przedmiotem konkursu jest zabudowa. Nieruchomości stanowią
własność Miasta i Gminy Krzywiń.
5.4 Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym,
architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania
terenu.
5.5 Celem konkursu jest podjęcie dyskusji na temat kształtowania terenów publicznych
w przyszłości względem ich użyteczności.
6. Obszar objęty Konkursem
6.1 Obszar opracowania konkursowego stanowi element wieloletniej polityki lokalnego
samorządu. Teren w chwili obecnej jest zaniedbany. W przyszłości ma stanowić miejsce
rekreacji, wypoczynku i integracji w centrum miejscowości Świniec.
6.2 Teren obecnie jest w części użytkowany przez przedszkole na plac zabaw oraz budynki
gospodarcze, w części nie jest wykorzystywany, w części stanowi miejsca do parkowania
samochodów, w części jest zajęty przez świetlicę wiejską, remizę strażacką oraz budynek
przedszkolny. Jego zagospodarowanie ma pozwolić na maksymalne wykorzystanie do:
działalności wychowawczej przedszkola, rekreacji sportowej i integracji mieszkańców.
6.3 Teren jest położony w centrum miejscowości Świniec, pomiędzy drogą powiatową nr
P3900P a drogą gminną na działce nr 262/2 . Droga gminna jest nieutwardzona.
7. Idea konkursu – pomysł na ciekawą przestrzeń publiczną
7.1 Działka oznaczona numerem 78/2 wymaga rewitalizacji oraz szerokiej pojętej adaptacji
do współczesnych potrzeb.
7.2 Rezultaty konkursu umożliwią przeprowadzenie szerokiej dyskusji w celu wypracowania
najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego terenu oraz przedstawienie
wytycznych dla realizacji tego przedsięwzięcia.
8. Szczegółowy opis zadania konkursowego
8.1 Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania
nawierzchni zieleni, elementów małej architektury.
8.2 Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej
przestrzeni publicznej.

8.3 Dla terenu objętego Konkursem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
9. Założenia funkcjonalno-użytkowe
9.1 Projektowane zagospodarowanie terenu winno obejmować cały obszar opisany
w punkcie 5.1 niniejszego regulaminu.
9.2 Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu powinna organizować przestrzeń
publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego, otwartego, reprezentacyjnego miejsca
spotkań i rekreacji.
9.3 Przestrzeń rekreacyjna winna zwierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji,
zabawom dzieci i młodzieży.
9.4 Projekt winien przewidywać:
a) wyburzenie zbędnych obiektów,
b) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej i przedszkola wraz
z likwidacją istniejących szamb,
c) przestrzeń parkingową,
d) plac zabaw lub inne elementy dla dzieci w wieku przedszkolnym odpowiadający
potrzebom edukacyjnym,
e) małą infrastrukturę sportową – elementy siłowni zewnętrznej, miejsce do Streetball
lub inne zaproponowane przez Uczestnika Konkursu,
f) projekt zieleni – dopuszcza się całkowicie nową koncepcję zagospodarowania zieleni,
dobór nowych nasadzeń powinien uwzględniać zmiany w czasie a przez to
zmieniające się relacje z architekturą i przestrzenią samego placu, dopuszcza się
zieleń niskopienną oraz drzewa o kształtowanej koronie i wysokości,
g) kreatywne strefy gier,
h) utwardzenie drogi gminnej na działce 262/2 wzdłuż działki 78/2,
i) ogrodzenie.
9.5 Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób z wózkami
dziecięcymi.
9.6 Sąd Konkursowy preferować będzie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w pełni
wykorzystujące potencjał terenu, w których harmonijne rozwiązania przestrzenne będą
szły w parze z zachowaniem wysokich standardów użytkowych.
9.7 Przed przystąpieniem do prac zaleca się Uczestnikom Konkursu wizję lokalną na terenie
będącym przedmiotem Konkursem.

ROZDZIAŁ III OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
10. Postanowienia ogólne

10.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej bądź podmioty te występujące
wspólnie.
10.2 Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedna pracę konkursową.
10.3 Składając pracę konkursową Uczestnik konkursu akceptuje warunki regulaminu
Konkursu.
11. Warunki udziału w Konkursie
11.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie
posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobami fizycznymi legitymującymi się
uzyskanym dyplomem potwierdzającym wykształcenie wyższe o kierunku architektura,
urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka
przestrzenna lub budownictwo.
11.2 Osoby posiadające dokumenty określone w pkt. 11.1 niniejszego rozdziału, powinny
załączyć kopie dokumentów w zamkniętej kopercie, o której mowa w pkt. 15.2

ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI
12.1 Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pocztą pisemnie lub faksem do Organizatora
konkursu o wyjaśnienie postanowień regulaminu konkursu na adresy i nr faksu wymienione
w Rozdziale I niniejszego regulaminu.
12.2 Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu
wszystkim Uczestnikom, bez ujawniania źródła zapytania, wyłącznie za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora Konkursu, w terminie ustalonym w pkt. 3.1 Regulaminu.
12.3 Informacje o Konkursie i odpowiedzi na pytania znajdować się będą na stronie internetowej
Organizatora www.krzywin.pl oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń
http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=742
12.4 Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu
są wiążące z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
12.5 Regulamin konkursu wraz z załącznikami zamieszczony został na stronie internetowej
Organizatora Konkursu.
ROZDZIAŁ V. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
13 Informacje Ogólne

13.1 Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione
w Regulaminie zadanie konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na
jednoznaczne odczytanie koncepcji.
13.2 Część graficzną koncepcji należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie jpg lub
pdf oraz w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.
13.3 Część opisową koncepcji należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie pdf,
umożliwiającym jej wydruk w formie A4, w objętości do 5 stron opisu oraz w wersji
papierowej w jednym egzemplarzu.
13.4 Pracę konkursową należy złożyć na pen-drive (dopuszcza się płytę CD) i w wersji
papierowej w jednym egzemplarzu.
14 Informacje szczegółowe
14.1 Część graficzna koncepcji winna obejmować maksymalnie 2 plansze o wymiarach arkusza
A1 (594x841mm), w postaci elektronicznej i papierowej i powinna zawierać:
a) plan sytuacyjny w skali 1:500, na którym należy czytelnie przedstawić projektowane
zagospodarowanie terenu,
b) perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji,
c) rozwiązania elementów małej architektury, zieleni, mebli parkowych itp., wybrane
fragmenty i detale w skalach umożliwiających odczytanie idei projektu.
d) niezbędne opisy.
14.2 Dopuszcza się umieszczenie na planszy innych, dodatkowych szkiców, schematów,
rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu.
14.3 Na żadnej z plansz opracowania graficznego czy stronie opisu koncepcji jak i jej
opakowaniu nie można umieszczać opisów czy znaków graficznych umożliwiających
identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Dopuszczalny jest jedynie znak
określony w punkcie 14.4.
14.4 Część opisowa powinna zawierać czytelny opis koncepcji projektu. Ponadto do części
opisowej należy dołączyć pomniejszenie planszy do formatu A3. Dopuszcza się umieszczenie
w opisie dodatkowych szkiców, schematów, rysunków, wizualizacji, które obrazować będą
idee i rozwiązania projektu, nie zwiększając jednocześnie wskazanej objętości opisu. Na
stronie tytułowej części opisowej zostanie umieszczony przez Urząd Gminy numer
rozpoznawczy (w prawym górnym rogu).
14.5 Pracę konkursową należy złożyć w wersji papierowej oraz w postaci zapisu
elektronicznego cyfrowego nagranego na pen-drive (dopuszcza się płytę CD), składającego
się z prezentacji planszy w formacie pdf lub jpg i rozdzielczości minimum 300dpi oraz części
opisowej w formacie pdf. Należy zagwarantować anonimowość zapisanych danych.
15. Sposób składania prac konkursowych

15.1 Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00 w
Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń, Rynek 1, 64-010 Krzywiń, w sekretariacie z dopiskiem
”KONKURSU NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC”.
15.2 Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeśli przed upływem wskazanego terminu zostanie
doręczona Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce. Prace konkursowe dostarczone po
terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu dokonanym
przez Jury konkursu. Praca konkursowa nie może być podpisana w żadnej jej części. Praca
zostanie oznaczona numerem rozpoznawczym, wybranym dowolnie przez Organizatora
konkursu. Numer zostanie umieszczony na wszystkich elementach pracy (w prawym górnym
rogu), tj. na stronie tytułowej opisu, na planszy na pen-drive lub płycie CD także na kopercie, o
której mowa w pkt. 15.3 niniejszego Regulaminu.
15.3 Wraz z pracą konkursową uczestnik Konkursu składa kopertę zawierającą :
1) karty identyfikacyjne uczestnika/ów Konkursu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
2) oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,
3) dokument o którym mowa w pkt. 11.1 Regulaminu.
15.4 Prace konkursowe należy składać w opakowaniach zawierających:
1) pen-drive (dopuszcza się płytę CD) zawierający cyfrowy zapis elektroniczny pracy konkursowej,
2) kopertę (zawierającą karty identyfikacyjne uczestnika/ów Konkursu wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1, oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, dokument o którym mowa
w pkt. 11.1 Regulaminu.) oraz 1 egz. wersji papierowej, w sposób uniemożliwiający jej
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania, oznakowaną numerem
rozpoznawczym nadanym przez organizatora konkursu w dniu złożenia pracy konkursowej.
Opakowanie musi zostać opisane jako: „KONKURS NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC”.
ROZDZIAŁ VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ SĄD KONKURSOWY
16. Tryb oceny prac konkursowych
16.1 Jury Konkursu na posiedzeniu zamkniętym dokonuje oceny prac w zakresie zgodności z
wymaganiami określonymi w Regulaminie. Prace nie spełniające wymagań określonych w
Regulaminie nie będą podlegały ocenie.
16.2 Jury Konkursu dokonuje wyboru najlepszej pracy konkursowej wskazując prace konkursowe,
które powinny być nagrodzone oraz uzasadniając wyniki konkursu.
16.3 Po rozstrzygnięciu konkursu jury Konkursu, dokonuje identyfikacji wszystkich nagrodzonych i
wyróżnionych prac, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom.
17. Kryteria oceny

17.1 Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część
opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
- walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca – 20 pkt,
- realność – 20 pkt,
- jakość – 20 pkt,
- ekonomiczność proponowanych rozwiązań – 20 pkt,
- funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 20 pkt.
ROZDZIAŁ VII NAGRODY I OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
18. Nagrody
18.1 Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, których prace uzyskają najlepsze oceny
Jury Konkursu wg kryteriów określonych w pkt. 17.1 Regulaminu.
18.2 Nagrody zostają przyznane:
- I nagroda – 3.000 zł i zlecenie pełnej dokumentacji projektowej w 3 egz. z kosztorysami
i pełnobranżową dokumentacją techniczną z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami
wymaganymi prawem, na którą Organizator Konkursu zamierza przeznaczyć do 25.000 zł
brutto.
- II nagroda – 1.500 zł
- III nagroda – 500 zł
18.3 Nagrody zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od
daty ogłoszenia wyników. Od nagród zostanie pobrany i odprowadzony podatek zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
19. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu
19.1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu przez Jury zostanie opublikowane na stronie
internetowej Organizatora Konkursu.
19.2 Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Jury Konkursu uchyla anonimowość Uczestników Konkursu
przyporządkowując im poszczególne prace konkursowe w kolejności przyznanych nagród.
19.3 Organizator zawiadomi Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu przez zamieszczenie
ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej oraz dodatkowo drogą mailową
w terminie do 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia na adres podany w karcie identyfikacyjnej
Uczestnika.
ROZDZIAŁ VIII. PRAWO AUTORSKIE
20.1 Ochrona praw autorskich

Uczestnicy konkursu zachowują prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych
w
zgodności z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
20.2 Organizator ma prawo do prezentacji wszystkich prac, bez zapłaty z tego tytułu
wynagrodzenia dla Uczestników konkursu. Organizator może wykorzystać nadesłane prace
w celu wykonania robót budowlanych wg projektów przesłanych przez Uczestnika konkursu.
20.3 Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przenieś nieodpłatnie przysługujące im
majątkowe prawa autorskie koncepcji z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. Przeniesienie praw
odbędzie się w formie pisemnej.
ROZDZAIŁ IX. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU
Załącznik nr 1 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia uczestnika
Załącznik nr 3 Mapa ewidencyjna poglądowa przedstawiająca przebieg granic działek (kolorem
niebieskim zakreskowano teren będący przedmiotem konkursu).
Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

Załącznik nr 1

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU NA KONCEPCJĘ
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC
Numer identyfikacyjny pracy konkursowej (wypełnia organizator konkursu)

Imię i nazwisko autora pracy

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Telefon

Niniejszym składam wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jednocześnie
oświadczam, że akceptuję regulamin Konkursu i składam dokumenty i oświadczenia
wskazane w Konkursie.

Imię i nazwisko czytelny podpis i pieczątka osoby reprezentującej

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
1. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika Konkursu niniejszym
zobowiązuję się, nie naruszać praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności
intelektualnej przysługujących osobom trzecim, oraz że będą mu przysługiwały wszystkie
prawa do pracy zgłoszonej w niniejszym konkursie.
2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na:
1) Prezentację prac, bez zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia Uczestnika Konkursu,
2) Bezpłatne korzystanie ze wszystkich otrzymanych prac konkursowych na
następujących polach eksploatacji:
- zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, techniki
komputerowej, technik video, aparatów fotograficznych lub przy pomocy rzutnika,
- publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnie dostępnej wystawie,
ekspozycji, w sieci multimedialnej, w Internecie w tym przy wykorzystaniu portalu
społecznościowego, zapisu w pamięci komputera
3) Nabycie praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych, z których korzystać
może na następujących polach eksploatacji:
- wskazanych w pkt. 2 ppkt.2,
- wykonywaniu, projektu, jego adaptacji lub przeróbce, wykonaniu robót
budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie wybranej pracy
konkursowej.
3. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu niniejszym
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
a ponadto zdobyłem informacje konieczne do przygotowania pracy konkursowej.

Imię i nazwisko czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika konkursu

