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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu „Miasto przyszłości” zwanego dalej „konkursem” jest Katedra
Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki
Wrocławskiej, zwana dalej „Organizatorem konkursu”, reprezentowana przez Kierownika
Katedry.
1.2. Siedziba Organizatora konkursu: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul.
Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, pok. 212a, Tel. 71/ 320 63 39, e-mail:
urbanistyka@pwr.edu.pl.
2. FORMA KONKURSU
Konkurs otwarty, ideowy, jednoetapowy, przeznaczony
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z całego kraju.
2.2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.1.

dla

uczniów

szkół

3. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
3.1.Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz rozwijanie wśród
młodzieży zainteresowania współczesnymi ideami urbanistycznymi, a w konsekwencji
refleksji nad funkcjonowaniem struktur funkcjonalno-przestrzennych współczesnych
miast. Konkurs ma być odzwierciedleniem poglądów młodego pokolenia na temat
kierunku zmian w funkcjonowaniu miast. Uznaje się, że uczniowie są istotnymi
uczestnikami dyskusji w zakresie zapewnienia wysokiej jakości życia.
3.2.Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji miasta przyszłości. Praca powinna
zawierać autorski pogląd dotyczący tego jak mogą wyglądać miasta przyszłości w
wybranym przez Uczestnika (i jednoznacznie wskazanym) horyzoncie czasowym. Za
istotne uznaje się wskazanie potrzeb współczesnego człowieka oraz zasad jego
funkcjonowania w przestrzeni. Jako dodatkowy atut pracy wskazuje się odwołania i
nawiązania do współczesnych nurtów rozwoju przestrzennego miast, niemniej jednak
praca powinna co najmniej stanowić ich rozwinięcie lub uzupełnienie. Wynik rozważań
może zostać przedstawiony w istniejącym lub hipotetycznym terenie w formie graficznej
(forma dowolna) i opisowej.
ROZDZIAŁ II
KONKURSU

SĄD

KONKURSOWY

I

SEKRETARZ

ORGANIZACYJNY
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1. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:
1.1. prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. zwycz., Politechnika Wrocławska –
Przewodniczący.
1.2. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska.
1.3. dr inż. Paweł Pach, Politechnika Wrocławska.
2. SEKRETARZ KONKURSU
2.1. Sekretarzem konkursu jest mgr inż. Piotr Kryczka, Politechnika Wrocławska.
2.2. Sekretariat konkursu mieści się w siedzibie Organizatora konkursu: Wydział Architektury
Politechniki Wrocławskiej, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, pok. 212a, tel. 71/
320 63 39, e-mail: urbanistyka@pwr.edu.pl
ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. TERMINY
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Ogłoszenie konkursu
Składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu
Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestnikom konkursu
Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac
wysłanych pocztą
Rozstrzygnięcie konkursu/podanie wyników konkursu do
publicznej wiadomości
Wystawa prac konkursowych

29.10.2018
do 01.12.2018
do 14.12.2018
do 16.01.2019
do 14:30
do 31.01.2019
do godz.14:30
31.01.2019 –
14.02.2019

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI KONKURSU
2.1. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej: www.wa.pwr.edu.pl.
2.2. Organizator konkursu będzie porozumiewał się z Uczestnikami konkursu wyłącznie za
pośrednictwem strony internetowej i korespondencji e-mail. Pytania, odpowiedzi na
pytania, zawiadomienia, informacje dotyczące Regulaminu konkursu będą umieszczane na
stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz przesyłane
będą pocztą elektroniczną składającemu zapytanie.
2.3. Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie
postanowień Regulaminu konkursu, pod warunkiem, że otrzyma je nie później niż do dnia
01.12.2018 r. Pytania należy przesłać na adres e-mail urbanistyka@pwr.edu.pl i oznaczyć
tematem „KONKURS – MIASTO PRZYSZŁOŚCI”.
3. UCZESTNICY KONKURSU
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3.1. W konkursie, który ma formułę otwartą, mogą wziąć wyłącznie udział uczniowie szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z całego kraju zwani „Uczestnikami
konkursu”.
3.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
1) osoby będące członkami Sądu Konkursowego.
2) osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu konkursu.
3) absolwenci szkół ponadpodstawowych, studenci oraz inne osoby fizyczne niebędące
uczniami szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.
4. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
4.1. Prace konkursowe, należy składać w jednym opakowaniu. Do każdej pracy należy dołączyć
kartę identyfikacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje zawarte w
karcie identyfikacyjnej muszą być tożsame z danymi umieszczonymi na pracy
konkursowej.
4.2. Miejscem składania prac konkursowych jest siedziba Organizatora konkursu - Wydział
Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, pok.
212a.
4.3. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w terminie do 16.01.2019 do godziny
14:30.
4.4. Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do siedziby Organizatora konkursu – Wydział
Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, pok.
212a – w terminie określonym w pkt.4.3 niniejszego Regulaminu , tzn. do dnia 16.01.2019
do godziny 14:30.
4.5. Prace wysłane pocztą powinny być opatrzone nazwą konkursu: OGÓLNOPOLSKI
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „MIASTO
PRZYSZŁOŚCI”.
4.6. Terminem dostarczenia jest data i godzina faktycznego odbioru pracy przez Organizatora
konkursu. Prace dostarczone po tym terminie, nie będą podlegały ocenie Sądu
Konkursowego.
4.7. Prace przyjmuje Sekretarz konkursu lub obsługa administracyjna Katedry Urbanistyki i
Procesów Osadniczych.
4.8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4.9. Dopuszcza się do udziału w konkursie tylko prace przygotowane indywidualnie przez
Uczestnika konkursu. Nie przewiduje się udziału zespołów w konkursie.
4.10. Organizator konkursu unieważnia konkurs, jeżeli nie wpłynęły co najmniej trzy prace
konkursowe albo nie rozstrzygnięto konkursu.
4.11. Organizator konkursu nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.
5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
5.1. Ocenie podlegać będą prace konkursowe odpowiadające wymaganiom określonym w
niniejszym Regulaminie.
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5.2. Przy ocenie prac konkursowych Sąd Konkursowy będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1) unikatowość i atrakcyjność prezentowanej idei i rozwiązań przestrzennych;
2) proekologiczność proponowanych rozwiązań;
3) prospołeczność - atrakcyjność przestrzeni publicznej dla przebywania ludzi;
4) funkcjonalność proponowanych rozwiązań i idei;
5) czytelność i jasność prezentowanych rozwiązań i idei.
5.3. Wszystkie kryteria wymienione w pkt 5.2 są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.
6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
6.1. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 5.2
niniejszego Regulaminu.
6.2. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych 5
najlepszych prac konkursowych z zastrzeżeniem pkt. 6.5.
6.3. Nagrodami w konkursie jest praktyka badawczo-rozwojowa w zakresie urbanistyki i
planowania przestrzennego realizowana w ramach prac Katedry Urbanistyki i Procesów
Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
6.4. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac
konkursowych określonych w pkt. 6.2 oraz dyplomy i certyfikaty uczestnictwa dla
wszystkich uczestników konkursu.
6.5. Sąd Konkursowy ma prawo do dokonywania zmian co do określenia liczby najlepszych
prac konkursowych oraz przyznania dodatkowych nagród.
6.6. Sąd Konkursowy może nie przyznać nagród, jeżeli stwierdzi, że żadna z prac
konkursowych nie odpowiada celowi konkursu i wymaganiom określonym w niniejszym
Regulaminie.
6.7. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich
równowartość pieniężną.
7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
7.1. Sąd Konkursowy nie będzie oceniał prac konkursowych nie spełniających wymagań
formalnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz prac, które zostały opracowane w
sposób uniemożliwiający identyfikację autora.
7.2. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając najlepsze prace konkursowe i przyznaje
nagrody.
7.3. Ogłoszenie przez Organizatora konkursu decyzji Sądu Konkursowego oraz publiczne
ogłoszenie wyników konkursu , w tym autorów nagrodzonych prac konkursowych nastąpi
do 31.01.2019 r. do godziny 14:30 w sposób określony w pkt 7.4.
7.4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7.3 niezwłocznie zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej: www.wa.pwr.edu.pl.
7.5. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Organizator, drogą elektroniczną,
zawiadomi Uczestników konkursu o wynikach, podając imiona i nazwiska autorów prac
nagrodzonych.
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7.6. Organizator konkursu zorganizuje wystawę prac konkursowych. O miejscu i terminie
wystawy prac konkursowych Organizator poinformuje umieszczając informację na stronie
internetowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej: www.wa.pwr.edu.pl.
8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE, ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA I
UCZESTNIKÓW KONKURSU
8.1. Prace konkursowe w ich ostatecznej formie, ani w części, ani w całości, nie mogą być
udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego
ogłoszenia wyników Konkursu, o której mowa w pkt.7.3.
8.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prezentacji i pierwszego publicznego
udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznych
wystaw pokonkursowych, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej
techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania,
wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w
formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet. W tym
zakresie wszyscy Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi konkursu bezpłatnej
licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu ogłoszenia
wyników Konkursu. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych
modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych.
8.3. Ustalenia pkt. 1 i 2 nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac.
ROZDZIAŁ IV ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB
PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
9.1. Pracę konkursową można przedstawić w dowolnej formie, w szczególności: film, praca
plastyczna, zdjęcia makiet, esej, felieton, artykuł naukowy, etc.
9.2. W przypadku realizowania wszelkich prac plastycznych i opracowań graficznych do pracy
konkursowej należy dołączyć zwięzły tekst (nie więcej niż 1 strona formatu A4) opisujący
idee zawarte w pracy konkursowej.
9.3. W przypadku realizowania pracy konkursowej w formie tekstowej, jej objętość nie może
być większa niż 20 tysięcy znaków ze spacjami.
9.4. Prace konkursowe realizowane w formie filmu lub w formie dźwięku audio nie mogą być
dłuższe niż 10 minut, a prace konkursowe realizowane w formie plansz
(posterów/plakatów) nie mogą być większe niż format A3 i ich liczba nie może być
większa niż 4.
9.5. Pracę konkursową należy dostarczyć w formie analogowej (np. wydruk, z zastrzeżeniem
pkt 1.6.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc/docx (lub innym
umożliwiającym odtworzenie pracy, np. tiff, png, jpg). W przypadku trójwymiarowych
prac plastycznych, jako wersję elektroniczną pracy konkursowej dopuszcza się fotografie.
9.6. Nie dopuszcza się składania prac konkursowych w formie makiet. Prace konkursowe
przygotowane w powyższy sposób powinny zostać utrwalone w formie fotografii
(maksymalnie 4 sztuki) lub filmu trwającego nie dłużej niż 3 minuty.
9.7. Prace konkursowe należy opracować w języki polskim.
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ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin.
10.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu
z uwzględnieniem obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam niniejszy Regulamin Konkursu
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
Kierownik Katedry Urbanistyki i Procesów
Osadniczych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA IDENTYFIKACYJNA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………...
ADRES UCZESTNIKA KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………...
NAZWA I ADRES SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ:
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne
informacje do przygotowania pracy konkursowej.
2. Jestem związany regulaminem konkursu.

...............................................
Miejscowość, data

....................................................
podpis pełnoletniego uczestnika konkursu lub opiekuna/rodzica

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli jesteś pełnoletni (ukończyłeś 18 lat) przeczytaj uważnie poniższą informację. Jeśli nie – przekaż ją
swoim rodzicom lub opiekunom. Jeśli nie jesteś pełnoletni to oni mogą udzielić zgody w Twoim imieniu.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, podawanych w związku z konkursem „Miasto
Przyszłości” decyduje tzw. administrator, którym jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy
Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Reprezentuje ją Rektor. Z administratorem można się skontaktować poprzez
formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył też Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Uczelni przez adres e-mail:
IOD@pwr.edu.pl;
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur
konkursowych. Dokumentacja konkursu podlega obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach
powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Może to prowadzić do ujawnienia uprawnionym
instytucjom dokumentacji konkursowej a w tym informacji o Tobie. Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uczelnię publiczną.
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Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom zaangażowanym w procedury konkursowe – w tym
upoważnionym pracownikom Uczelni. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty
uprawnione do nadzorowania działań Uczelni i jej wydziałów Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i
wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w okresie od ich zebrania do
dnia 14.02.2021, a następnie zostaną usunięte. W przypadku publikowania informacji i relacji z konkursu dane
osobowe wraz z wizerunkiem będą publicznie dostępne przez okres 2 lat tj. do dnia 14.02.2021 .
W późniejszym czasie Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów dokumentacyjnych i
archiwizacyjnych w okresach odpowiednio określonych w przepisach dla danego rodzaju dokumentacji.
Prawa podmiotów danych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i masz możliwość ich sprostowania. Możesz tez skorzystać z
prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia Twoich danych. Zgodę na przetwarzanie można
cofnąć. Możesz skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jakiego administrator dokonuje z
uwagi na swój usprawiedliwiony prawnie interes (gdy Uczelnia wykorzysta te dane w celu popularyzacji i
promowania nauki).
Aby wycofać zgodę możesz przesłać pisemną informację na adres siedziby Organizatora Konkursu. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na legalność czynności przeprowadzonych na danych przed wycofaniem zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Twoich danych
osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się
pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do umożliwienia Ci wzięcia udziału w
procedurach konkursowych. Brak zgody uniemożliwiałby Twój udział w konkursie (który też jest dobrowolny).

KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Aby wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyżej opisany sposób, należy
zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu z
moim udziałem;
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu na potrzeby wykorzystania pracy
konkursowej zgodnie z celem konkursu i zasadami określonymi w regulaminie konkursu;
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) w celu opublikowania
informacji o wynikach i laureatach konkursu w związku z popularyzowaniem nauki i wiedzy przez Politechnikę
Wrocławską;

...............................................
Miejscowość, data

....................................................
podpis pełnoletniego uczestnika konkursu lub jego opiekuna/rodzica

