
IV edycja międzynarodowego, interdyscyplinarnego                                                           

konkursu na  koncepcję zagospodarowania zabytkowych przestrzeni 

fortyfikacyjnych 

Gdańsk 25-28 września 2013  

  

_________________________________________________________________________ 
 

Organizatorzy                                                                                                                                                       Partnerzy                                                                              Patronat medialny            Finansowanie 

 

       

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych,  

Partnerzy konkursu 

Stowarzyszenie WAGA  

Partnerstwo dla Biskupiej Górki 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 

Patronat honorowy    

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk;   

Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz; 

 

 

Partner Strategiczny 

PGNiG SA 

GIWK Sp. z o.o.  

Patronat medialny  

Urbanistyka.info 

 

 

 Adresaci  

Studenci, doktoranci, absolwenci (do dwóch lat po studiach) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, 

niezależnie od kierunku i rodzaju studiów. 

 Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie interdyscyplinarnej koncepcji zagospodarowania / adaptacji  

do współczesnych potrzeb obiektu fortyfikacyjnego (wybranego w danym roku).  

Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane przez zespół (trzy lub czteroosobowy) składający się z 

przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.  

Każdy zespół zadaniowy realizuje jedno, takie samo zadanie. Praca powinna charakteryzować  

się innowacyjnym, perspektywicznym, wieloaspektowym podejściem do tematu 

 Uczestnictwo w konkursie 

Etap I Aplikacja – formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 9 września 2013 roku pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: fortyfikacje.konkurs@gmail.com. Do konkursu mogą być zgłaszane zespoły konkursowe 

(trzy lub czteroosobowe) lub osoby indywidualne, które stworzą zespoły projektowe pierwszego dnia 

drugiego etapu konkursu. 

Etap II Case study trwa 4 dni od 25 do 28 września 2013 r., w Gdańsku. Konkurs realizowany jest metodą 

warsztatową.  Pierwszy dzień przeznaczony jest na warsztaty stacjonarne i terenowe (wizyta studyjna w  

terenie projektowym) mające na celu przybliżenie tematyki zadania konkursowego. Dzień drugi i trzeci 

przeznaczone są na warsztaty projektowe – tworzenie koncepcji w wielodyscyplinarnych zespołach 

projektowych. Dzień czwarty - otwarta dla publiczności prezentacja stworzonych koncepcji. Każda 

prezentacja powinna posiadać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz być zapisana w formacie 

umożliwiającym opublikowanie jej w Internecie.  

Uczestnikom etapu II organizator zapewnia wyżywienie (jeden posiłek dziennie). Organizator  nie zwraca  

kosztów  przejazdu i zakwaterowania. Organizator może pomóc w rezerwacji noclegu w schronisku 

młodzieżowym. 
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 Kryteria zakresu oceny prac 

1. Atrakcyjność proponowanego zagospodarowania przestrzeni, obiektu w odniesieniu do istniejących 

obiektów;  

2. Interdyscyplinarność koncepcji (stopień wykorzystania, zastosowania, połączenia wiedzy różnych 

dyscyplin naukowych).  

3. Stopień przystosowania obiektu dla funkcji edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, muzealnej  

4. Realizacyjność pomysłu;  

5. Stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych (wszechstronność wykorzystania 

obiektu fortyfikacyjnego, jego funkcjonalność, przystosowanie obiektu do potrzeb szerokiego grona 

adresatów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych).  

6. Uzasadnienie pomysłu. 

7. Forma graficzna, jasność i przejrzystość prezentacji. 

 Zwycięzca konkursu 

Jury Konkursu wyłoni zwycięzców, w oparciu o kryteria zakresu oceny prac. Zwycięzcami konkursu będą 

zespoły, których prace uzyskają największą ilość punktów, przy czym Jury może zadecydować o nie 

przyznaniu żadnej nagrody lub nie przyznaniu jednej z trzech nagród, przyznaniu nagród równorzędnych lub 

wyróżnień. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i niezaskarżalne.  

 Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe oraz rzeczowe. Pula nagród w konkursie wynosi 14 500 zł  

 Publikacja prac 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przekazać Organizatorowi konkursu kompletną prezentacją 

najpóźniej czwartego dnia konkursy, przed prezentacją koncepcji. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania 

pracy konkursowej udziela organizatorom nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z przekazanej 

pracy (koncepcji) na polach eksploatacji określonych w art. 50 punkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631).  

 Dodatkowe informacje 

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem 

Konkursu w celu sprawnej realizacji procesu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli  

o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm./”. Dodatkowe 

informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: fortyfikacje.konkurs@gmail.com  
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