
 
REGULAMIN KONKURSU KONCEPCYJNEGO 

“(pro)social distancing, czyli jak żyć razem, będąc osobno” 
 

 
 

 
1. Organizator Konkursu. 

 
a. Organizatorem konkursu “(pro)social distancing, czyli jak żyć razem, będąc osobno”,          

zwanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Habitat NOW prowadzące          
działalność na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z siedzibą przy ul.          
Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, zwane dalej Organizatorem. 

b. Do konkursu stosuje się prawo polskie. 
 

2. Cel i przedmiot konkursu. 
 

a. Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest znalezienie rozwiązania problemu ograniczenia kontaktów        
społecznych, które związane jest z pandemią COVID-19. W tych szczególnych          
warunkach poszukujemy złotego środka pomiędzy bezpieczeństwem i potrzebą        
podtrzymywania więzi międzyludzkich – nie tylko w sferze wirtualnej, ale również w            
środowisku fizycznym. 

 
b. Przedmiot konkursu 

 
Przedmiotem konkursu jest projekt obiektu małej architektury, instalacji przestrzennej,         
systemu, urządzenia albo innego rozwiązania stacjonarnego lub mobilnego, które         
pozwalałoby na bezpieczne przebywanie razem określonej grupy osób w przestrzeni          
publicznej w warunkach pandemii. 

Organizator nie określa skali rozwiązania, liczebności grupy, ani rodzaju społecznej          
interakcji. Zadaniem uczestników jest sprecyzowanie, do jakich sytuacji stosuje się          
przedstawione rozwiązanie. 

Istotą rozwiązania ma być zapewnienie dystansu fizycznego, przy jednoczesnym         
przełamaniu dystansu społecznego. 

 
3. Struktura konkursu. 

 
a. Konkurs jest konkursem koncepcyjnym oraz ma charakter otwarty. 
b. Konkurs prowadzony jest w języku polskim oraz angielskim. Dokumenty składane w           

Konkursie powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim. 
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c. Rozróżnia się dwie kategorie konkursowe, które będą prowadzone równolegle, w          
sposób niezależny. 

I. Konkurs Główny - projekty ocenia i nagrody przyznaje Jury konkursu. 
II. Konkurs Internetowy - projekty oceniają i przyznają wyróżnienie Internauci. 

d. W obydwóch kategoriach Konkurs będzie przeprowadzony w sposób anonimowy.         
Jurorzy oceniający prace nie mają dostępu do danych osobowych Uczestnika. 

 
4. Uczestnicy Konkursu. 

 
a. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolności do           

czynności prawnych. 
b. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pełniące funkcje w zarządzie          

Organizatora, osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także osoby najbliższe          
w stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, rodzeństwo,            
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku           
przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym          
pożyciu. 

c. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć danego          
Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), jeśli            
do Organizatora dotrze informacja o jego działaniach sprzecznych z Regulaminem. 

 
5. Warunki udziału w Konkursie. 

 
a. W Konkursie mogą brać udział: 

I. uczestnicy indywidualni, 
II. zespoły, maksymalnie dwuosobowe, 

zwani w niniejszym Regulaminie Uczestnikami. 
b. Postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestnika indywidualnego stosuje się także do         

Uczestnika stanowiącego zespół projektowy. Na potrzeby Konkursu za jednego         
Uczestnika poczytuje się wszystkich członków zespołu łącznie. 

c. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Konkursu jako Uczestnik Indywidualny, nie         
może być jednocześnie członkiem zespołu projektowego. 

d. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który w określonym terminie wyśle            
internetowy formularz zgłoszeniowy (https://forms.gle/MozNKNYRWZaxEGeK9) oraz     
prześle pracę konkursową na podany w dalszej części Regulaminu adres mailowy. 

e. Kwalifikacja projektów koncepcyjnych odbywa się wyłącznie online.  
f. Prace konkursowe wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
g. Akceptacja Regulaminu. Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsza akceptacja         

Regulaminu przez Uczestnika wraz z załącznikami, a w szczególności udzielenie          
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem          
(organizacją, przeprowadzeniem Konkursu Głównego oraz Konkursu Internetowego,       
oceną oraz publikacją wyników), a w wypadku pracy zbiorowej akceptacja przez           
wszystkich poszczególnych jego członków. Akceptacja dokonywana jest przez        
podpisanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego. 

h. Prawa autorskie.Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że przysługują mu         
wyłączne oraz w niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do           
zgłoszonych prac koncepcyjnych. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za        
prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności         
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za podanie niezgodnych z prawdą danych przez Uczestnika oraz ma prawo wykluczyć            
Uczestnika z Konkursu w takim wypadku. 

 
i. Przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu       

przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach         
prawa, tj. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w           
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w            
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE         
(dalej RODO) i ustawie z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                
2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych w związku z organizacją          
konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Habitat NOW. 

 
Uczestnik zgłaszając się do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podane przez           
niego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Konkursu, dla            
celu promowania przyszłych konkursów Organizatora, przeprowadzania wystaw prac        
zgłoszonych w Konkursie oraz udostępnienie tych prac w Internecie na warunkach           
przewidzianych w Regulaminie. 
 
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia         
Konkursu oraz związanych z nim działań powoduje brak możliwości wzięcia udziału w            
Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz            
ich poprawienia. Ponadto Uczestnik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub          
ograniczenia przetwarzania danych. 
 
W dowolnym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie          
jego danych osobowych. 
 
Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z            
informacjami zawartymi w Formularzu Zgłoszeniowym odnoszącymi się do        
przetwarzania danych osobowych oraz do wyrażenia na nie zgody. 
 

j. Poufność danych. Organizator zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o          
których mowa w Regulaminie, w poufności z zastrzeżeniem postanowień niniejszego          
Regulaminu oraz przepisów praw. 

k. Potwierdzenie warunków Konkursu. Oświadczenia oraz zgody określone w        
Regulaminie zostaną potwierdzone przez każdego Uczestnika w momencie rejestracji         
przez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego. 

 
 

6. Zawartość zgłoszenia. 
 

a. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wykonanie następujących         
czynności w określonym przez Organizatora terminie:  

I. wypełnienie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, znajdującego      
się pod adresem https://forms.gle/MozNKNYRWZaxEGeK9 

II. wysłanie pracy konkursowej drogą mailową, przedstawiającej koncepcję       
rozwiązania przedstawionej w jednej z wybranych form: 
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1. plansza formatu A3 (297 x 420 mm), JPG, 300 dpi, profil RGB,            
rozmiar maksymalnie 30 MB; 

2. film o długości nieprzekraczającej 1 minuty, MP4; 
3. krótka animacja w formacie GIF. 

 
Prosi się o niepodpisywanie prac konkursowych imieniem i nazwiskiem,         
natomiast nazwa pliku z pracą konkursową powinna zawierać wymyślony         
przez Uczestnika, 6-cyfrowy kod oraz nazwisko/a autora/ów pracy, np.         
“000000_Nazwisko”/”000000_Nazwisko1_Nazwisko2” 
 
Pliki należy przesyłać na adres mailowy konkurs.habitatnow@gmail.com z        
dopiskiem (pro)social distancing - konkurs. 

 
b. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace konkursowe, które nie brały udziału w             

jakichkolwiek innych konkursach. 
c. Prace konkursowe nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, jak również          

te, które zostały złożone przez Uczestników, którzy nie spełniają warunków          
Regulaminu, nie będą oceniane. 

 
 

7. Kryteria oceniania. 
 
Praca konkursowa będzie oceniana pod względem: 

a. zgodności z tematem, 
b. kreatywności, 
c. innowacyjności i funkcjonalności rozwiązania, 
d. klarowności przedstawienia pomysłu, 
e. estetyki pracy. 

 
 
 

8. Jury Konkursu. 
 

a. Członków Jury w liczbie co najmniej trzech osób powołuje Organizator. 
b. Skład Jury jest zmienny i jawny. Informacje na temat Jury będą na bieżąco             

uaktualniane w mediach społecznościowych Organizatora (facebook, instagram) oraz        
na stronie internetowej konkursu https://sites.google.com/view/mini-konkurs 

c. Członkowie Jury związani są tajemnicą w zakresie informacji uzyskanych w trakcie           
prac Jury. 

d. Zmiana składu Jury nie stanowi zmiany Regulaminu. 
e. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

 
 
 

9. Harmonogram Konkursu. 
 

29.04.2020 Ogłoszenie oraz oficjalne rozpoczęcie Konkursu 
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18.05.2020,  
do godz. 23:59 Termin przesyłania zgłoszeń 

21.05.-26.05.2020, 
do godz. 23:59 

Publikacja prac w Konkursie Internetowym oraz głosowanie 
Internautów 

28.05.2020 Zakończenie Konkursu, publikacja listy laureatów Konkursu 
Głównego oraz Konkursu Internetowego 

 
 

10. Sposób porozumiewania się z uczestnikami konkursu. 
 

a. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pocztą elektroniczną do Organizatora         
Konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu na adres       
konkurs.habitatnow@gmail.com 

b. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji o Konkursie są członkowie komitetu          
organizacyjnego. 

c. Korespondencja z Uczestnikami prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim. 
 

11.  Postanowienia końcowe. 
a. Organizator poprzez organizację i przeprowadzenie konkursu nie ma na celu          

zachęcenia Uczestników do niedostosowywania się do obowiązujących w związku z          
panującą pandemią COVID-19 regulacji. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu         
oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o           
czym poinformuje w mediach społecznościowych Organizatora (facebook, instagram)        
oraz na stronie internetowej Konkursu https://sites.google.com/view/mini-konkurs 

c. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora i są gromadzone za pomocą           
formularzy podmiotów zewnętrznych (https://www.google.com/forms/about/),    
używanych na poczet rejestracji zgłoszeń do Konkursu. 

d. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym na wyżej wymienionej stronie          
(https://www.google.com/forms/about/) są traktowane jako poufne i nie są widoczne         
dla osób nieuprawnionych. 

e. Regulamin został przygotowany w dwóch wersjach językowych - polskiej oraz          
angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności decydujące znaczenie ma wersja         
polska. 
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