
PRACOWNIA STUDIALNO-PROJEKTOWA
INSTYTUTU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza

KONKURS
NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NA OSIEDLU LIPOWE ZACISZE W STRZEGOMIU

(adres: ul.  Armii Krajowej, Strzegom; dawne koszary wojskowe)

Przedmiotem konkursu jest  opracowanie koncepcji  projektowej zagospodarowania  terenu na osiedlu  Lipowe 
Zacisze w Strzegomiu. Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.

REGULAMIN KONKURSU

I. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
      a) zapoznały się z Regulaminem konkursu,
      b) dostarczyły prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. II Regulaminu konkursu,
      c) dostarczyły wraz z pracą konkursową wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie.
2.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

II. Forma prezentacji pracy konkursowej

Praca konkursowa składa się z części graficznej i tekstowej.

Część tekstowa pracy w formie krótkiego opisu formatu A4 powinna zawierać: opis założeń projektowych, opis 
zastosowanych  materiałów,  wykaz,  fotografie  i  krótki  opis  proponowanych  gatunków  roślin,  opis 
proponowanych elementów małej architektury (jeśli są to elementy katalogowe również zdjęcia);
Część graficzna pracy w formie plansz formatu 100 x 70 cm (liczba plansz min. 3, max. 6).

Całość materiału zawarta na płycie CD w wersji DWG, PDF lub JPG, część tekstowa w formacie DOC lub PDF.

2. Plansze konkursowe powinny przedstawiać minimum:
− schemat funkcjonalno-przestrzenny terenu opracowania w rzucie, w wersji kolorowej z oznaczeniem 

liniowym skali lub w skali 1:500;
− cały teren opracowania w rzucie w wersji czarno-białej lub kolorowej w skali 1:500 lub 1:250;
− cały teren opracowania w rzucie w wersji czarno-białej z oznaczeniami projektowanych nasadzeń i ich 

spisem w skali 1:500 lub 1:250;
− dwa przekroje przez cały teren opracowania w skali 1:500 lub 1:250; 
− jeden dowolny fragment terenu przedstawiony w rzucie w skali 1:100 – jeśli rzut całego terenu został 

przedstawiony  w skali  1:250;  lub  jeden  dowolny  fragment  w  skali  1:250  –  jeśli  cały  rzut  został 
przedstawiony w skali 1:500.

− wybrane trzy elementy małej architektury np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy, wiaty 
dla rowerów, wiaty dla samochodów osobowych (mogą być katalogowe) przedstawione w formie rzutu 
i przekroju lub/i wizualizacji.

− widok aksonometryczny całego terenu objętego koncepcją;
− rysunki perspektywiczne z poziomu człowieka lub z lotu ptaka (minimum dwa rysunki).

3. Każdą z plansz należy oznaczyć numerem identyfikacyjnym złożonym z  5 cyfr, umieszczonym w prawym 
górnym rogu planszy (wysokość numeru identyfikacyjnego 2,5 cm).  
Plansze należy oddać zapakowane szczelnie w papier lub karton.
Wraz  z  zapakowanymi  planszami  każdy  z  uczestników  dostarcza  zaklejoną  kopertę  podpisaną  numerem 
identyfikacyjnym z wypełnionym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM i OŚWIADCZENIEM we wnętrzu 



(formularz  zgłoszeniowy  i  oświadczenie  znajdują  się  na  końcu  niniejszego  Regulaminu).  Otwarcia  kopert 
dokonają Organizatorzy po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród.

III. Dane na temat terenu opracowania i wytyczne do koncepcji projektowej

Osiedle Lipowe Zacisze powstaje na terenie części dawnych koszar wojskowych. Istniejące budynki są w trakcie 
modernizacji  i  adaptacji  na  obiekty  mieszkalne,  usługowo-handlowe  i  hotel (http://www.lipowezacisze.pl). 
Teren jest własnością firmy Mat Inter Transport S.C. M. E. Żuberek 
Wejście na teren osiedla jest możliwe od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 16.00. Zdjęcia oraz rzut 
terenu z granicą opracowania i innymi informacjami znajdują się na następujących stronach internetowych: 

pliki dwg i jpg:
http://wyslijto.pl/files/download/dlkxicuzrd

zdjęcia:
http://wyslijto.pl/files/download/zizjq86a68

Na terenie osiedla zostały wyznaczone trzy drogi wjazdowe pomiędzy istniejącymi budynkami, prowadzące od 
strony  ul.  Armii  Krajowej.  Narzucony  został  także  przebieg  wewnętrznej  drogi  osiedlowej  z  miejscami 
parkingowymi od strony istniejącego pasa zieleni i zabudowań. Do budynku nr 3 przewiduje się wejścia od 
strony ulic wjazdowych / bocznych lub/i ulicy Armii Krajowej.

Autor koncepcji może (nie musi) założyć zlokalizowanie dodatkowego budynku na terenie wnętrza osiedlowego 
(decyzja o lokalizacja, gabarytach budynku pozostawiona autorowi).
Oprócz  miejsc  parkingowych  wyznaczonych  w  pasie  wzdłuż  istniejących  budynków  koszarowych,  należy 
przewidzieć dodatkowe miejsca parkingowe w tym:

− miejsca parkingowe dla hotelu (min. 10 miejsc parkingowych oraz jedno dla autobusu);
− miejsca parkingowe dla mieszkańców (min. 40 miejsc parkingowych).

Należy  przewidzieć  dojazd  do  jednokondygnacyjnego  budynku  położonego  w  północnej  części  terenu 
opracowania (proponowana usługowa funkcja obiektu).
Przy hotelu, od strony zachodniej, należy przewidzieć miejsce pod taras/ogródek letni restauracji (restauracja 
umieszczona w przyziemiu obiektu).
Istniejący basen przeciwpożarowy przeznaczyć do modernizacji i adaptacji lub likwidacji.
Istniejące  murki  przy  scenie  letniej  (pozostałość  konstrukcji  pod  siedziska)  przeznaczyć  do  modernizacji  
i adaptacji lub likwidacji.
Istniejące nawierzchnie przeznaczyć do wymiany, oprócz fragmentów z kostki kamiennej.

Wskazanymi  elementami  koncepcji  (lecz  nie  obowiązkowymi)  są  następujące  elementy  zagospodarowania 
terenu  i  małej  architektury:  wiata  nad  częścią  parkingu  dla  samochodów  osobowych,  wiata  dla  rowerów, 
fontanna,  miejsce  do  grillowania,  plac  zabaw,  a  także  przedstawienie  zmienności  kolorystycznej 
zaprojektowanych roślin zależnej od pór roku.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a. spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu;
b. oryginalność kompozycji; 
c. czytelność i jakość podania graficznego;
d. funkcjonalność:  teren  zaprojektowany dla  mieszkańców osiedla  z  uwzględnieniem potrzeb  różnych 

grup wiekowych (dzieci, ich rodziców i osób starszych); 
e. koncepcja realna do zrealizowania, średnio budżetowa.

V.  Jury

Kontrolę  prawidłowości  przebiegu  konkursu  oraz  ocenę  prac  konkursowych  sprawuje  Jury  powołane  przez 
organizatorów konkursu.  Jury dokonuje  oceny prac  konkursowych,  sprawdza ich zgodność  z  Regulaminem 
konkursu i wskazuje uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody.

http://wyslijto.pl/files/download/zizjq86a68
http://wyslijto.pl/files/download/dlkxicuzrd


Z przebiegu  konkursu  Jury  sporządza  protokół,  zawierający  w szczególności  listę  zwycięzców  oraz  rodzaj 
nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom.

VI.  Nagrody 

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne (łączna kwota 6000 zł brutto) i 3 wyróżnienia honorowe.

Podział nagród:

I miejsce – 3 000 zł brutto
II miejsce – 2 000 zł brutto
III miejsce –  1000 zł brutto

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nie  przyznania  nagrody  głównej  i  do  innego  rozdziału  nagród, 
zależnie od poziomu prac uczestników.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Autorzy prac nagrodzonych zobowiązani są do przeniesienia na firmę Mat Inter Transport S.C. M. E. Żuberek 
majątkowych praw autorskich do opracowanej przez siebie koncepcji oraz prawa własności egzemplarzy utworu 
złożonych w ramach konkursu, jak również przeniesienia na firmę  Mat Inter  Transport  S.C. M. E. Żuberek 
uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu. W tym celu Autorzy nagrodzonych prac 
zawrą  z  firmą  Mat  Inter  Transport  S.C.  M.  E.  Żuberek  umowę,  co  będzie  jednoznaczne  z  możliwością 
wykorzystania  przez  firmę  Mat  Inter  Transport  S.C.  M.  E.  Żuberek nagrodzonych  prac  konkursowych  na 
wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach 
konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach  reklamowych  organizatorów  oraz  w  mediach  i 
Internecie.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 25-26.02.2010 od godz. 9.00 do 15.00 do sekretariatu 
Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-365 
Wrocław lub przesłać na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Konkurs – Lipowe Zacisze” do dnia 26.02.2010 
(obowiązuje data stempla pocztowego). 
Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do  zachowania  dowodów  nadania  przesyłki  zawierającej  pracę 
konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
Koszty dostarczenia prac konkursowych do organizatorów konkursu pokrywa uczestnik konkursu.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których  mowa w Regulaminie konkursu, lub dostarczone po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej,  nie będą podlegały ocenie.  Organizatorzy konkursu nie ponoszą 
odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe w czasie przesyłki.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia konkursu.
Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  wiadomości  publicznej  na  stronach  internetowych  Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.
O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

IX. Organizatorzy konkursu 

Pracownia  Studialno-Projektowa  Instytutu  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu  Przyrodniczego  
we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 63, 50-366 Wrocław, email: justyna.zygmunt-rubaszek@up.wroc.pl
Firma Mat Inter Transport S.C. M. E. Żuberek

Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatorów konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu 
konkursu.  Pytania  należy  przesyłać  w  terminie  nieprzekraczającym  dziesięciu  dni  przed  upływem  terminu 
składania  prac  konkursowych  na adres  elektroniczny:  justyna.zygmunt-rubaszek@up.wroc.pl,  lub zgłosić  się 
osobiście w każdy wtorek miesiąca do dnia 19.01.2010 włącznie, w godz. 15.30–17.00, w sali 507 Centrum 
Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, plac Grunwaldzki 24a, V piętro. 

mailto:justyna.zygmunt-rubaszek@up.wroc.pl
mailto:justyna.zygmunt-rubaszek@up.wroc.pl


X. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności  za usługi  pocztowe,  kurierskie lub usługi  poczty 
elektronicznej,  z  których  korzystać  będą  uczestnicy  konkursu.  Organizator  nie  ponosi  również 
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane 
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Organizatorzy przewidują możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu  
z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione
z  uwagi  na  awarię  techniczną,  działania  siły  wyższej,  a także  z  uwagi  na  zmiany  obowiązującego  prawa, 
wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, mających wpływ na prowadzenie 
konkursu,  pod  warunkiem  wcześniejszego  podania  tego  faktu  do  publicznej  wiadomości  na  stronach 
internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane ani oddawane uczestnikom konkursu. Wszystkie prace, również te nie- 
nagrodzone  i  niewyróżnione,  pozostają  do  dyspozycji  Instytutu  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu i mogą być przez Instytut prezentowane w czasie organizowanych przez Instytut 
wystaw oraz wykorzystywane w procesie dydaktycznym.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skład zespołu projektowego:

L.p. Imię i nazwisko autora Podpis
1.

2.

2.

3.

4.

5.

Dane kontaktowe jednego z autorów:

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji

Nr telefonu
Adres e-mail
Seria i numer dowodu umożliwiającego 
stwierdzenie tożsamości
Numer NIP

                                                                                                                        
Podpis

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
1) oświadczam, że:
- jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej opatrzonej nr identyfikacyjnym ............................ i nie narusza 
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,
-  znam  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  konkursu  na  opracowanie  koncepcji  projektowej 
zagospodarowania terenu na osiedlu Lipowe Zacisze w Strzegomiu.
2) wyrażam zgodę na:
-  przetwarzanie moich danych  osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu dla celów 
związanych  z  przeprowadzeniem  i rozstrzygnięciem  konkursu,  o  którym  mowa  powyżej,  w  tym  na  ich 
opublikowanie w środkach masowego przekazu,
-  na  publikację  mojej  pracy  w  dokumentacji  konkursowej,  w  tym  na  stronie  internetowej  Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu,
-  na  nieodpłatne  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  i niemajątkowych  do  wykorzystania  mojego 
projektu  w  zakresie  publikacji  i  rozpowszechniania,  a także  opracowania  i  dalszego  rozporządzania  nim  
w przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub wyróżnienia honorowego.
-  na  wykorzystywanie  go  w  procesie  dydaktycznym  Instytutu  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu i prezentowanie go na wystawach organizowanych przez w/w Instytut.
                                                                                                                    
Podpis
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