REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj miejsce wypoczynku i kontemplacji przy kościele pw. św. Antoniego w
Pieszycach”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin konkursu „Zaprojektuj miejsce wypoczynku i kontemplacji przy kościele pw. św.
Antoniego w Pieszycach” zwanego dalej "Konkursem" określa cele oraz warunki uczestnictwa
w Konkursie.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora – Urzędu Miasta i
Gminy Pieszyce www.pieszyce.pl.
3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych osób bez ograniczeń.
4. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie do Konkursu pracy przygotowanej zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§2 ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58250 Pieszyce zwany dalej Organizatorem.
§3 UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba lub zespół osób.
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).
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 Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach. Przekazanie danych jest dobrowolne.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
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
Celem Konkursu jest opracowanie i wyłonienie koncepcji, która w najpełniejszy sposób
będzie odpowiadała potrzebom zagospodarowania terenu Organizatora jako miejsce
wypoczynku i kontemplacji. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania jednej
całościowej koncepcji lub poszczególnych elementów z kilku złożonych prac.
1

Na terenie objętym Konkursem – działki nr 79, 80/2, 85/1 i 84/2 znajduje się Panteon
Pamięci Narodowej (Załącznik nr 3).
Zamierzeniem organizatora jest stworzenie miejsca, które stanowiło będzie namiastkę
centrum miasta.
Teren objęty Konkursem obrazuje mapa stanowiąca załącznik nr 3.
Na terenie objętym Koncepcją należy zaprojektować m.in.:
- miejsca postojowe dla samochodów,
- wykonanie ścieżek,
- montaż ławek wraz z pergolami,
- montaż lamp parkowych,
- montaż innego oświetlenia w przestrzeni,
- montaż stojaków na rowery
5. Dostarczone Koncepcje muszą spełniać przesłanki oryginalności, indywidualności działań
twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich. 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.
§5 WYMAGANIA KONCEPCJI
1. Konkurs trwa do 30 września 2022 r.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć do Referatu Promocji Gminy Pieszyce (ul.
Mickiewicza 10, I piętro) lub na adres e-mail: promocja@pieszyce.pl, Koncepcję spełniającą
warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Termin dostarczenia prac: 30 września 2022, godz. 14:00.
3. Na Koncepcję składa się:
- wypełniony i podpisany Formularz,
- część graficzną w formacie A3,
- część opisową w formacie A4.
Dokumenty te można złożyć również na dowolnym nośniku elektronicznym (nie zwracamy
nośników – pliki PDF i png lub jpg)
Prosimy o uwzględnienie szacowanych kosztów realizacji Koncepcji.
4. Ocenie będą podlegały jedynie kompletne Koncepcje spełniające wszystkie wymagania § 5
ust. 2 i 3.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.pieszyce.pl
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Informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce –
Referat Promocji Gminy Pieszyce, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce; tel.: 748 36-72-47, e-mail:
promocja@pieszyce.pl.
§6 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa (dalej Komisja) złożona
z przedstawicieli Organizatora.
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;
• szacunkowy koszt realizacji.
3. Oceną punktową danej Koncepcji będzie suma punktów przyznanych jej przez każdego
członka Komisji.
4. Suma punktów wyłoni zwycięską Koncepcję. Nagrodzeni zostaną autorzy jednej koncepcji.
Organizator dopuszcza również wybranie poszczególnych elementów z kilku złożonych prac.
Wówczas nagrodzeni zostaną autorzy wszystkich prac, z których zaczerpnięte zostaną
fragmenty Koncepcji.
5. W przypadku, gdy dwie Koncepcje uzyskają taką samą liczbę głosów, decydującym głosem
będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 7 października 2022 r. na stronie internetowej
www.pieszyce.pl.
§7 NAGRODY
1. Organizator przewiduje w Konkursie 1 nagrodę główną na którą składają się:
- voucher na kolację o wartości 300 zł,
- album fotograficzny oraz zestaw gadżetów promocyjnych,
- umieszczenie na projektowanym terenie tabliczki ze wskazaniem autora / autorów
koncepcji zagospodarowania miejsca wypoczynku i kontemplacji przy kościele pw. św.
Antoniego w Pieszycach.
2. Rodzaj 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. Prace wykonawcze Koncepcji będą realizowane przy uczestnictwie nagrodzonego
Uczestnika.
4. Decyzje podjęte przez Komisję są nieodwołalne i niepodważalne.
5. O dokładnych warunkach odbioru nagród nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani
przez email lub telefonicznie - (na adres email lub numer telefonu wskazany w formularzu
zgłoszeniowym).
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§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
3. 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
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.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się zasadom niniejszego
Regulaminu.
Organizator

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przysługującym prawie
Załącznik nr 3 - Mapa
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