REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj „zaciszną” strefę relaksu”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin konkursu „Zaprojektuj „zaciszną” strefę relaksu” zwanego dalej
“Konkursem”, określa cele, warunki uczestnictwa w Konkursie oraz sposób informowania
o nim i jego warunkach.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.zwik.olawa.pl oraz w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, a także na stronie internetowej
www.asp.wroc.pl w zakładce „Konkursy i Festiwale”.
3. Konkurs jest przeznaczony dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
we Wrocławiu.
4. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§2
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000136724, zwana dalej Organizatorem, działająca we współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zwaną dalej Uczelnią.
§3
UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba lub zespół osób, z których każda posiada
status studenta Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (dalej
Formularz), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenie go,
wraz z podpisaną pracą konkursową (dalej Koncepcja), na warunkach określonych
w § 5 niniejszego Regulaminu.
3. Osoby, które dokonają zgłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej stają się uczestnikami
Konkursu, (dalej Uczestnicy).
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4. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. W szczególności,
każdy z Uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w Formularzu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Administratorem danych
osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Oławie. Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Dla Uczestnika, który stanowić będzie zespół kilku osób, niezbędne jest spełnienie
wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, odrębnie przez każdą z tych
osób.
§4
PRZEDMIOT, CELE I ZASADY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest opracowanie i wyłonienie koncepcji architektoniczno-przestrzennej,
która w najpełniejszy sposób będzie odpowiadała potrzebom zagospodarowania terenu
Organizatora jako funkcjonalna, rekreacyjna przestrzeń publiczna.
2. Na terenie objętym Konkursem znajduje się obiekt technologiczny - Stacja Podwyższania
Ciśnienia Wody – której zadaniem jest utrzymywanie właściwego ciśnienia wody w sieci
wodociągowej. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 6/2 AM-30 o powierzchni 234 m2
w rejonie ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza w Oławie (Widok Street View). W bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru znajduje się zabudowa wielorodzinna z parkingiem
wielostanowiskowym. W ostatnich latach wokół tego obszaru nastąpił intensywny rozwój
budownictwa wielorodzinnego.
Z uwagi na atrakcyjne położenie i doskonałe ciągi komunikacyjne, teren jest chętnie
uczęszczany zarówno przez osoby spacerujące jak i osoby uprawiające sport (jazda na
rowerze, biegi, jazda na rolkach, skateboarding). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
tych osób ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, planując remont swojego obiektu technologicznego,
postanowił dokonać rewitalizacji zarówno obiektu jak i terenu zielonego, który go otacza,
zamieniając go w strefę rekreacyjną. Aby strefa była atrakcyjna dla osób w niej
przebywających ZWIK Sp. z o.o. w Oławie postanowił zorganizować Konkurs dla
stworzenia i wybrania najlepszej koncepcji rewitalizacji terenu.
Teren objęty Konkursem obrazują mapy stanowiące załącznik nr 2a i 2b do Regulaminu
oraz fotografie - załącznik nr 3.
3. Koncepcja zagospodarowania terenu musi być możliwa do wykonania, przy założeniu
racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
4. Na terenie objętym Koncepcją należy zaprojektować:


elewację zewnętrzną obiektu Stacji Podwyższania Ciśnienia Wody (zachowując
minimalną wewnętrzną kubaturę kontenera (wym. dł. 604 cm x wys. 292 cm x szer.
234 cm). Organizator zastrzega, aby część, w której znajduje się automatyka była
zabudowana i niewidoczna dla oka przechodnia, natomiast pozostała część w całości
lub w części widoczna - przeszklona), z podświetleniem.
Organizator dopuszcza zmianę kształtu i formy obiektu, zachowując aktualne
rozmieszczenie urządzeń.



miejsce dla urządzeń siłowni zewnętrznej np. orbitreka itp. (2-3 stanowiska),



miejsce oraz design ławek parkowych z USB do zasilania urządzeń elektronicznych,
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miejsce oraz design poidełka zewnętrznego z wodą (z logo Średniozmineralizowaną
Oławską - znak towarowy zastrzeżony - załącznik nr 4) lub kurtyny wodnej,



miejsce oraz design oświetlenia,



zieleń parkową,



zabudowę skrzynek elektrycznych z dostępem do nich od strony wjazdowej na parking
wielostanowiskowy (nie przewiduje się demontażu czy zmiany miejsca aktualnych
szafek elektrycznych),



stojak na rowery,



miejsce na logo ZWiK – załącznik nr 4 do Regulaminu.
Organizator dopuszcza montaż ławek parkowych w pasie ochronnym wodociągu
(załącznik nr 2a i 2b).
Organizator dopuszcza stworzenie autorskiej formy przestrzennej pod warunkiem
nie zaburzenia estetyki, funkcjonalności strefy objętej Konkursem.
Organizator preferuje zmianę lokalizacji wejścia do obiektu Stacji Podwyższania
Ciśnienia Wody z zastrzeżeniem zapewnienia dojścia i dojazdu do obiektu od strony
parkingu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Oławie. W takim przypadku
Organizator wykona demontaż istniejącej drogi wjazdowej od strony ul. Zacisznej.
Wszystkie elementy Koncepcji zakłada się wandaloodporne i odporne na działanie
warunków atmosferycznych.
W przypadku konieczności możliwe będzie usuniecie drzew znajdujących się
na obszarze Konkursu. Czynności te wykona Organizator własnym kosztem
i staraniem. Szacunkowy przewidziany koszt przedsięwzięcia nie powinien
przekroczyć kwoty 120.000,- zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych netto).

5. Dostarczone Koncepcje muszą spełniać przesłanki oryginalności, indywidualności działań
twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych),
praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób
trzecich, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy muszą być
autorami swoich Koncepcji i potwierdzić swoje wyłączne autorstwo w Formularzu.
6. Uczestnicy składając oświadczenie, o przysługującym im pełnych i niczym
nieograniczonych prawach autorskich do zgłoszonych Koncepcji oraz, że Koncepcje te nie
naruszają praw osób trzecich, ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i za wszelkie skutki
z niej wypływające.
7. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne
z prawdą, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność oraz ureguluje wszystkie związane z tym faktem, poniesione
przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, Uczestnik
podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
przyznanej przez Organizatora nagrody (jeśli ją uzyskał).
§5
WYMAGANIA KONCEPCJI
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 05.01.2018 r.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć Kompletną Koncepcję spełniającą
warunki określone w niniejszym Regulaminie do Dziekanatu Wydziału Architektury Wnętrz
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i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w terminie do dnia
05.01.2018 r. do godziny 15.00.
3. Na kompletną Koncepcję składa się:
A) część papierowa zawierająca:
- wypełniony i podpisany Formularz,
- część graficzną w formacie A3,
- część opisową w formacie A4.
B) część elektroniczna na nośniku danych (CD lub pendrive) zawierająca:
- część graficzną z wizualizacją 2 D i 3D w dwóch wersjach:
 w porze dnia
 w porze nocy
(w formacie PDF lub TIFF w rozdzielczości co najmniej 300 dpi);
- część graficzną z poszczególnymi edytowalnymi rysunkami 2D i 3D w formacie
DWG lub DXF;
- część opisową Koncepcji oraz poszczególnych rysunków w formacie DOC oraz PDF
lub TIFF.
C) szacunkowy koszt realizacji Koncepcji w rozbiciu na poszczególne elementy.
4. Ocenie będą podlegały jedynie kompletne Koncepcje spełniające wszystkie wymagania
§ 5 ust. 2 i 3.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.zwik.olawa.pl oraz w siedzibie
Uczelni - Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz na stronie internetowej www.asp.wroc.pl
w zakładce „Konkursy i Festiwale”.
5. Informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora oraz u osoby opiekującej się
organizacją Konkursu ze strony Uczelni Pani dr Katarzyny Jagiełło - kierownika Katedry
Architektury Wnętrz.
§6
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa (dalej Komisja) złożona
z przedstawicieli: Organizatora, Uczelni, Gminy Miasta Oława, Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Oławie.
2. Przekazane Koncepcje będą oceniane osobno przez każdego członka Komisji pod kątem
spełnienia poniżej określonych kryteriów poprzez przyznanie im punktów w skali od 1-5


oryginalność;



wykonalność techniczna;



termin wdrożenia;



koszt realizacji.

3. Oceną punktową danej Koncepcji będzie suma punktów przyznanych jej przez każdego
członka Komisji.
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4. Sumaryczna wartość punktowa wyznaczy miejsce Koncepcji na liście ocen
uporządkowanej od ocen najwyższych do najniższych. Nagradzanymi Koncepcjami będą
trzy, które uzyskają największą ilość punktów.
5. W przypadku, gdy dwie Koncepcje uzyskają taką samą liczbę głosów, decydującym
głosem będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12.01.2018 r. na spotkaniu, na które
zostaną zaproszeni wszyscy Uczestnicy.
§7
NAGRODY
1. Organizator przewiduje w Konkursie 3 nagrody o charakterze pieniężnym w łącznej
wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych brutto):
I

nagroda w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące),

II nagroda w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące),
III nagroda w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).
2. Wysokość przyznanej nagrody będzie przysługiwać Uczestnikowi bez względu na ilość
osób składających się na zespół. Sposób podziału nagrody dla poszczególnych członków
zespołu należy do Uczestnika.
3. Organizator zobowiązuje się do pokrycia wszelkich danin publiczno-prawnych, jakie mogą
obciążać nagrody, wypłacane Uczestnikom. W związku z powyższym Organizator
zobowiązuje Uczestnika do podania pisemnej informacji o sposobie podziału otrzymanej
nagrody pomiędzy osoby stanowiące zespół.
4. Prace wykonawcze Koncepcji będą realizowane przy uczestnictwie nagrodzonego
Uczestnika.
5. Informacja o autorze, wykonywanej Koncepcji, zostanie umieszczona w sposób trwały,
w widocznym miejscu na terenie jej realizacji, po zakończeniu wszystkich prac
montażowych.
6. Decyzje podjęte przez Komisję są nieodwołalne i niepodważalne.
7. O dokładnych warunkach odbioru nagród nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani
przez email lub telefonicznie – (na adres email lub numer telefonu wskazany w formularzu
zgłoszeniowym).
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest potwierdzenie przez Uczestnika danych wskazanych
w Formularzu poprzez okazanie legitymacji studenckiej i dowodu osobistego,
a w przypadku zespołu, również spełnienie warunku określonego w punkcie 3 niniejszego
paragrafu.
9. Organizator może wstrzymać możliwość realizacji uzyskanego przez Uczestnika prawa do
nagrody w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do spełnienia przez niego warunków
uczestnictwa w konkursie lub przestrzegania przez niego postanowień niniejszego
Regulaminu.
10. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem
zakresie, w działaniach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym poprzez wyrażenie
zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych oraz głosu lub wizerunku.
11. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego Uczestnika lub osoby
trzeciej.
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12. Każdy Uczestnik ma prawo – na każdym etapie postępowania konkursowego –
do rezygnacji z udziału w Konkursie bez jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych
dla siebie. Rezygnacja dokonywana jest przez złożenie oświadczenia woli drogą pisemną
lub elektroniczną z podanego w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail.
§8
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik składając Formularz przystępuje do Konkursu co jest jednoznacznie z:


udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, dowolne
wykorzystanie Koncepcji, jej modyfikowanie i kopiowanie, a także na udostępnianie
osobom trzecim.



wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych
z prawidłowym przebiegiem Konkursu



zrzeczeniem się, na rzecz Organizatora. wszelkich praw autorskich do Koncepcji oraz
wszelkich wynikających z tego tytułu ewentualnych roszczeń



wyrażeniem zgody na udostępnienie swojego wizerunku.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń, na warunki
niniejszego Regulaminu.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie nieunormowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygać będzie Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji Regulaminu
oraz do wprowadzenia poprawek technicznych w jego postanowieniach. Zmiany będą
zamieszczane na stronie internetowej Organizatora www.zwik.olawa.pl oraz
w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu, a także na stronie internetowej www.asp.wroc.pl
w zakładce „Konkursy i Festiwale”.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub niemożnością powiadomienia Uczestnika o uzyskaniu nagrody w Konkursie,
spowodowane w szczególności:
A. podaniem przez Uczestnika w Formularzu niepełnego lub błędnego adresu albo
innych danych kontaktowych. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody
i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora;
B. zmianą miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianą innych danych kontaktowych
bez poinformowania Organizatora. W takim przypadku Uczestnik traci prawo
do nagrody i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec
Organizatora,
4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie dla wypełnienia
jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających
z Konkursu w stosunku do jej Uczestników, w szczególności polegających na wyborze
Zwycięzcy i wydawaniu nagród oraz dla celów marketingowych. Przetwarzanie danych
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osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą
i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do
nich i ich poprawiania, jednakże odmowa podania lub weryfikacji danych osobowych
uniemożliwi Organizatorowi identyfikację Uczestnika i wydanie mu nagrody.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla Organizatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
7. Zapłata nagrody zwycięzcy Konkursu oraz laureatom nastąpi w ciągu 3 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
dotyczącymi danin publicznoprawnych.
8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się zasadom niniejszego
Regulaminu.
9. Pytania lub wątpliwości związane z warunkami technologicznymi należy kierować na adres
poczty elektronicznej: konkurs@zwik.olawa.pl

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz
Załącznik nr 2a i 2b – mapki
Załącznik nr 3 – fotografie
Załącznik nr 4 – logo ZWiK oraz Średniozmineralizowanej Oławskiej
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