
Regulamin I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu

§ 1
Postanowienia wstępne

1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa, organizację zawodów, ich przebieg, zasady 
przyznawania nagród.
1.2.  Celem  organizacji  niniejszych  zawodów  jest  propagowanie  zawodu  architekta 
krajobrazu oraz wyłonienie najlepszego zespołu uczniów szkół średnich kształcących się 
na kierunku architektura krajobrazu na Dolnym Śląsku.
1.3.  Organizatorem  I  Dolnośląskich  Zawodów  Architektury  Krajobrazu  jest  Instytut 
Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a Gospodarzem II 
etapu Zawodów Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych  im. Kombatantów Ziemi 
Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich k. Lwówka Śląskiego (Inicjator edycji wojewódzkiej).
1.4.  Zawody  będą  przebiegały  w  dwóch  etapach:  I  etap  kwalifikacyjny  oraz  II  etap 
finałowy.
1.5. Zawody będą trwały od 15.02.2010 do 17.04.2010. 
Szczegółowy harmonogram zawodów wygląda w sposób następujący:
 15.02.2010-31.03.2010-I etap, realizacja zadania projektowego (część teoretyczna)
 2.04.2010-ogłoszenie  wyników,  informacja  dotycząca  zakwalifikowania  się  do  II 

etapu, II komunikat zawodów. Informacje o przejściu do II etapu zostaną przekazane 
telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty.

 17.04.2010-II etap, prace wykonawcze przy realizacji zadania w terenie
 17.04.2010-ogłoszenie zwycięzcy I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu
1.6.  W I  Dolnośląskich  Zawodach  Architektury  Krajobrazu  może  wziąć  udział  zespół 
zgodnie z pkt. 2 za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 1.7.
1.7.  Uczestnikami  zawodów  nie  mogą  być  pracownicy  Organizatora  zawodów  oraz 
podmiotów od niego zależnych, inne osoby związane z Organizatorem oraz członkowie 
rodzin wymienionych osób.
1.8. Treść niniejszego regulaminu, karta zgłoszenia, I komunikat, mapa, opis terenu oraz 
wymagania niezbędne dla prawidłowej realizacji I etapu zawodów  będą udostępnione na 
stronie internetowej Organizatora:   http://www.aqua.up.wroc.pl/iak/  
1.9.  Przystąpienie  do  I  Dolnośląskich  Zawodów  Architektury  Krajobrazu  jest 
równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie.

§ 2
Warunki uczestnictwa

2.1.  Zawody  są  adresowane  do  uczniów  szkół  średnich  kształcących  się  na  kierunku 
architektura  krajobrazu  na  Dolnym  Śląsku.  Aby  wziąć  udział  w  zawodach  uczestnik 
zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego na adres: 

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

(dopisek: I Dolnośląskie Zawody Architektury Krajobrazu)
Wypełniony  formularz  można  przesłać  mailowo  a  następnie  wersję  papierową  należy 
przesłać pod wskazany adres.
2.2.  W  zawodach  nie  będą  brane  pod  uwagę  formularze  zgłoszeniowe  niepełnie  lub 
nieprawidłowo wypełnione, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich autentyczności.
2.3. Uczestnik może zgłosić się tylko do jednego zespołu.
2.4. Szkoła może wystawić maksymalnie 4 zespoły.
2.5.  Zespół  tworzy  grupa  osób,  maksymalnie  4  osoby,  która  po  wykonaniu  zgłoszenia 
przystąpi do realizacji wskazanego zadania.
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 2.6. Do zawodów mogą być zgłoszone zespoły składające się z (czterech) uczniów z 1 
opiekunem będącym nauczycielem lub architektem związanym z jednostką przystępującą do 
zawodów.
2.7.  Skład zespołu musi być taki sam zarówno w formularzu zgłoszeniowym jak i  w obu 
etapach  zawodów.

§ 3
Etap I zawodów – kwalifikacje

3.1.  Przedmiotem  pierwszego  etapu  jest  wykonanie  projektu  szaty  roślinnej  przy  ciągu 
komunikacyjnym. Temat: Projekt szaty roślinnej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu.
Stadium projektu to etap koncepcyjny oraz wykonawczy tzn. projekt winien zawierać planszę 
koncepcyjną  (ogólną)  dla  przedmiotowego  zadania  oraz  planszę  wykonawczą 
(szczegółową).
3.2.  Załącznikiem  do  niniejszego  regulaminu  jest:  formularz  zgłoszeniowy,  wymagania 
niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  I  etapu  zawodów,  mapa  zasadnicza  z  zakresem 
opracowania, lokalizacja, charakterystyka obszaru opracowania.
3.3. Projekt należy w terminie do 31. marca br. wysłać na adres:

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

(dopisek: I Dolnośląskie Zawody Architektury Krajobrazu)
lub można dostarczyć go osobiście pod ww. adres.
3.5. Nadesłane na Zawody prace powinny być kodowane tzn.  powinny znajdować się w 
zamkniętych  kopertach  z napisem:  „I  Dolnośląskie  Zawody  Architektury  Krajobrazu” 
opatrzone godłem autora. Prace należy opatrzyć godłem złożonym z sześciu cyfr (wpisanym 
w prawym dolnym rogu plansz).  Wewnątrz koperty oprócz projektów powinna znaleźć się 
druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić nazwisko i adres 
autora (skład zespołu, szkoła).
3.6.  Wszystkie  koszty  związane  z  wysyłką  oraz  przygotowaniem  projektu  pokrywają 
uczestnicy.
3.7. Projekty będzie oceniać 5 osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora 
(informacje w II komunikacie)
3.8. Komisja konkursowa wyłoni 4 zespoły do etapu II.
3.9.  Wyłonione  zespoły  zostaną  zaproszone  do  II  etapu  zawodów,  którego 
Gospodarzem będzie Zespół  Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów 
Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich k. Lwówka Śląskiego.
3.10. Prace przesłane przez uczestników do I etapu zawodów nie podlegają zwrotowi.

§ 4
Etap II zawodów – finał

4.1. Zespoły wylosują numery działek, zestawy materiałów oraz otrzymają temat zadania do 
wykonania wraz z wytycznymi.
4.2. Działki o pow. ok. 20m2 i zestawy materiałów przygotuje Gospodarz w porozumieniu z 
Organizatorem.
4.3. Tematykę zadań do realizacji przygotuje Organizator.
4.4. Zawodnicy nie mogą korzystać z własnych materiałów do urządzania terenów zieleni, 
oraz własnego sprzętu, do wykonania przydzielonego zadania.
4.5. Zawodnicy nie mogą korzystać z podpowiedzi opiekunów lub osób trzecich.
4.6. W ciągu określonego czasu zawodnicy muszą wykonać przydzielone zadanie.
4.7. Komisja konkursowa będzie oceniała sposób wykonania zadania oraz efekt końcowy.
4.8.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  konkursową  nieprawidłowości  i  łamania 
regulaminu cały zespół zostanie wykluczony z zawodów.
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4.9.  Wszelkie  koszty  związane  z  przyjazdem  uczestników  na  finał  zawodów  ponoszą 
uczestnicy.

§ 5
Zasady przyznawania nagród 

Zwycięzców zawodów wyłoni i nagrodzi komisja konkursowa.

§ 6
Nagrody konkursowe

Nagrody za udział w zawodach będą miały charakter honorowy.

§ 7
Postanowienia końcowe

7.1.  Poprzez  przystąpienie  do  zawodów,  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie 
swego  wizerunku,  danych  osobowych  i  wykonanych  projektów  oraz  przetwarzanie  tych 
danych dla celów reklamy i promocji akcji w mediach.
7.2. Udział w zawodach jest równoznaczny z przekazaniem majątkowych praw autorskich do 
wykonanego zadania na rzecz organizatora zawodów i zezwoleniem na ich wykorzystanie w 
celach reklamowych,  zwielokrotnianie,  rozpowszechnianie i  utrwalanie techniką drukarską, 
cyfrową,  reprograficzną  w  internecie,  drogą  zapisu  magnetycznego.  Prace  mogą  być 
wykorzystane w całości lub fragmencie.  
7.3.  Z prac komisji  konkursowej  zostanie sporządzony stosowny protokół,  który zawierać 
będzie  m.in.  imiona  i  nazwiska  członków zespołów,  nazwę  szkoły,  która  zwyciężyła  w I 
Dolnośląskich  Zawodach  Architektury  Krajobrazu  wraz  ze  wskazaniem  przyznanej  im 
nagrody.  Protokół zostanie przesłany do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz do szkół 
biorących udział w zawodach.
7.4. Werdykt komisji konkursowej dotyczący wyboru najciekawszego, najlepiej wykonanego, 
projektu  nie  zawierającego  błędów merytorycznych  nie  podlega  dyskusji  i  nie  może  być 
przedmiotem  reklamacji.  Komisja  konkursowa  nie  ma  obowiązku  uzasadniania  swojego 
wyboru. 
7.5. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania zasad fair-play.
7.6. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator 
zawodów.
7.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7.8. Załącznikiem do regulaminu jest:
a) formularz zgłoszeniowy
b) wymagania niezbędne dla prawidłowej realizacji I etapu zawodów
c) mapa zasadnicza z zakresem opracowania
d) lokalizacja
e) charakterystyka obszaru opracowania
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