
 

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO 
ZAGOSPODAROWANIA HALI TARGOWEJ 

 
 
I. Organizator i przedmiot konkursu 
 
1. Urząd Miasta Bydgoszczy, zwany dalej Organizatorem, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
Rafała Bruskiego, ogłasza konkurs na wykonanie projektu dotyczącego zagospodarowania hali targowej. 
 
II. Uczestnicy konkursu 
 
1.Konkurs na projekt skierowany jest do studentów lub absolwentów uczelni wyższych w Polsce.  
 
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. 
 
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. 
 
4. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami. 
 
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi  
     w pkt. IV niniejszego Regulaminu. 
 
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
 
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 
 
IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt 

 

1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym CD-R/DVD, w formacie 

PDF wraz z planszą 100x70 cm o grubości do 0,5 cm w układzie pionowym oraz minimum trzema 

wizualizacjami projektu wnętrza hali targowej. Dodatkowo na planszy należy umieścić:  

 

 rzut prostokątny z góry obszaru opracowania 

 przekrój pionowy przez halę targową  z uwidocznieniem podstawowych rzędnych 
 i projektowanych elementów zagospodarowania przestrzeni. 

 

2. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (zał. nr 1)                          
oraz oświadczenie (zał. nr 2). Nośnik z projektem i wizualizacją należy dostarczyć wraz z załącznikami 
nr 1 i 2   w zaklejonej kopercie. Kopertę i nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika lub 
reprezentanta zespołu.    
 

3. Część opisowa, nie przekraczająca 3 stron maszynopisu, powinna zawierać w szczególności: 
            - informacje z określeniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów wykończeniowych, 
            - zestawienie powierzchni, 
            - informację o łącznym, planowanym koszcie inwestycji realizowanej na podstawie pracy 
              konkursowej.  
  
         4. Na konkurs można nadesłać łącznie do 5 prac.  
 
 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 



1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na wykonanie projektu - wizualizacji dotyczącego 
zagospodarowania hali targowej” należy dostarczyć na adres: 
Urząd Miasta Bydgoszcz, Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 
 
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 17.07.2018r. (decyduje data stempla pocztowego). 
 
 
VI. Ocena prac 
 
1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu. 
 
1. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem. 
 
3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs. 
 
 
VII. Nagrody 
 
 Laureat konkursu na projekt otrzyma:  
 

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 złotych brutto– z laureatem nagrodzonej pracy Organizator 
podpisze umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu. Nagroda stanowi 
wynagrodzenie za przeniesienie wartości i nabycie autorskich praw majątkowych do projektu. W 
przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy jego 
poszczególnymi członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w 
kontaktach z Organizatorem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. 
3. Nagrody w konkursie zostaną wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. 
 
 

VIII. Harmonogram konkursu 
 

1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora. 
2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 17.07.2018r.  
3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 31.08.2018r. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu. 
 
 
IX. Unieważnienie konkursu  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu w przypadku: 

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa. 
2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu. 
3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  
4. Sytuacji niezależnych od Organizatora.  

 
 X. Ogłoszenie wyników 
 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 
 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
     Bydgoszczy. 
 
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub e-mailem. 
 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji  
     o laureacie konkursu. 



  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
     obowiązującego prawa. 
 
 
XI. Prawa autorskie 
 
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt  
     nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
     Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 
    wykorzystania materiałów jako własnych.    
 
2. Zwycięski projekt jest własnością Miasta Bydgoszczy,  któremu niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo 
majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go do własnych potrzeb we wszelkich polach 
eksploatacji. 
 
3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu  
       przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 
 
4. Do konkursu dopuszcza się prace będące tematem wcześniejszych opracowań i publikacji.  
 
 
XII. Postanowienia końcowe 
 
1.  We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Marek Iwiński – Plastyk Miasta, tel. 52 58 58 
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3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy z możliwością 

    pobrania jego treści. 

 


