Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
nr 52/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU STUDIALNEGO, JEDNOETAPOWEGO
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA OSIEDLU WOLICA ŁUGOWA
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

ORGANIZATOR:
GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

1

REGULAMIN KONKURSU NA
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu
na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim
§1
Cel Konkursu
1. Głównym celem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego, zwanego dalej
„Projektem”, zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych na Osiedlu
Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim na działkach o nr ew. 1063, 1065.
2. Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu określa obszar opracowania.
§2
Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu pn. „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania terenu na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego.
2. Wyznaczona osoba do kontaktu: Alicja Zawisza – Kierownik Referatu Urbanistyki
i Gospodarki Gruntami, tel. 17 74 53 627, e-mail: a.zawisza@sedziszow-mlp.pl.
3. Termin nadsyłania Projektów upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty wskazanej w ust. 3.
5. Przesłanie Projektu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
6. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji
Konkursu, rozstrzyga Organizator Konkursu.
§3
Zakres przedmiotowy Konkursu
1. Podstawowym założeniem programowo-ideowym koncepcji zagospodarowania terenu
objętego opracowaniem jest propozycja udostępnienia „przestrzeni czasu wolnego”.
Preferuje się przedstawienie form rekreacji i zagospodarowania terenu – odpowiadające
wzmocnieniu przyrodniczych i krajobrazowych walorów obszaru oraz tworzące
atrakcyjny teren spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Projekt koncepcyjny powinien umożliwiać opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizację inwestycji w podziale na etapy.
2. Zawartość merytoryczna Projektu:
1) Krótki opis uzasadniający koncepcję wizualną pracy w języku polskim;
2) Rysunki przedstawiające koncepcję zagospodarowania terenu (skala powinna
zapewnić czytelność projektu);
3) Wizualizacje Projektu w nawiązaniu do istniejącego układu zewnętrznego (skala
powinna zapewnić czytelność projektu).
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3. Forma oddania Projektu:
1) Projekt w formie elektronicznej w postaci plików nieedytowalnych np. .pdf oraz
zawierać pliki graficzne np. *.ai, *.cdr, *.dwg. Projekt powinien również
umożliwiać użycie plików graficznych do wykonania projektu technicznego;
2) Projekt w wersji drukowanej, do tej wersji musi być dołączona forma elektroniczna.
§4
Założenia konkursu
1. Konkurs ma charakter zamknięty, jest skierowany do studentów i absolwentów polskich
uczelni (np. politechnik) kierunku Architektura i Urbanistyka. Dopuszcza się Projekty
zespołowe.
2. Każdy z uczestników/zespołów może złożyć maksymalnie jeden Projekt.
3. Projekty muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego
typu konkursach.
4. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny, nierealizacyjny.
5. Wartość konkursu nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, w związku z czym nie
jest przeprowadzany w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§5
Składanie Projektu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie Projektu wraz z wypełnionym
i podpisanym formularzem zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Projekty wraz z formularzem zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (osobiście,
listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1; 39-120
Sędziszów Małopolski, z dopiskiem „Opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania terenu na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie
Małopolskim”;
3. Termin składania Projektów upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 15.30.
W przypadku Projektów przesłanych pocztą/firmą kurierską, decyduje data wpływu do
Organizatora Konkursu.
4. Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub
dostarczone po terminie, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
5. Złożone Projekty nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatora
Konkursu.
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§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

Oceny Projektów dokona Komisja konkursowa w składzie:
1) Bogusław Kmieć - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – Przewodniczący
Komisji,
2) Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego – Zastępca
Przewodniczącego Komisji,
3) Nikoletta Opiela - Przewodnicząca Osiedla Wolica Ługowa – Członek Komisji,
4) Marek Pająk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim –
Członek Komisji,
5) Andrzej Siwiec – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji – Członek Komisji,
6) Alicja Zawisza – Kierownik Referatu Urbanistyki i Gospodarki Gruntami – Członek
Komisji,
7) Anna Olech – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich –
Członek Komisji,
8) Piotr Drozd – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Zamówień
Publicznych – Członek Komisji,
9) Paweł Wojton – Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa – Członek Komisji.

2.

Kryteria oceny Projektów:
1) Estetyka i oryginalność pomysłu,
2) Kompozycja szaty roślinnej,
3) Walory funkcjonalno- przestrzenne i użytkowe,
4) Jakość graficznego opracowania Projektu,
5) Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych.

3.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
1) Komisja nadzorować będzie przebieg Konkursu.
2) W każdym z kryteriów, każdy członek Komisji może przyznać maksymalnie
5 punktów.
3) Wszystkie kryteria mają taką samą wagę, a członkowie Komisji mają równe głosy.
4) Komisja konkursowa wybierze trzy Projekty z największą liczbą punktów. Wybór
Zwycięzcy Konkursu dokonany zostanie w głosowaniu wśród mieszkańców Gminy
Sędziszów Małopolski.
5) Zwycięskim Projektem będzie Projekt z największą liczbą głosów uzyskanych od
mieszkańców. Głosowanie na Zwycięzcę Konkursu zostanie uregulowane
odrębnymi zasadami.
6) Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia Zwycięzcy Konkursu.
7) Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
8) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sedziszow-mlp.pl .
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§7
Zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
2. Komisja konkursowa może postanowić o przyznaniu wyróżnień.
3. Komisja konkursowa może przyznać 1 lub 2 wyróżnienia dla Projektów, za które autor
otrzyma:
I wyróżnienie – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
II wyróżnienie – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
4. W przypadku Projektu zespołowego, wskazana w ust. 1 i 3 kwota podlega podziałowi
pomiędzy członków zespołu w sposób wskazany przez osobę wyznaczoną do
reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem.
5. Zwycięzca Konkursu oraz wyróżnieni w Konkursie, zostaną powiadomieni
o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie.
6. Warunkiem przekazania nagrody jest podpisanie z Gminą Sędziszów Małopolski przez
wszystkich twórców nagrodzonego Projektu (zwycięskiego i wyróżnionych), umowy
przenoszącej na gminę autorskie prawa majątkowe do Projektu.
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem
Projektu, ponosi uczestnik Konkursu. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych
kosztów.

§8
Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie Konkursu w przypadku:
1) Gdy nie wpłynie żaden Projekt,
2) Gdy żaden z Projektów nie spełnia warunków Regulaminu,
3) Niezadowalającego poziomu artystycznego złożonych Projektów,
4) Sytuacji niezależnych od Organizatora.

§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska
i informacji dotyczącej kierunku studiów oraz uczelni zwycięzcy Konkursu, a także
osób wyróżnionych oraz umieszczenie ich w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
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2. Organizator, w każdym czasie, zastrzega możliwość zmian w Regulaminie, w tym
zmiany ustalonych terminów.

§ 10
Prawa autorskie
1.

Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich.

2.

Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do konkursu zezwalają Organizatorowi na
nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ.

3.

Z chwilą wypłaty nagrody za prace konkursową, Autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na
Gminę Sędziszów Małopolski bez ograniczeń czasowych terytorialnych, pełne
przysługujące im autorskie prawa majątkowe do Opracowania, na polach eksploatacji
znanych w chwili ich wydania Gminie Sędziszów Małopolski, a w szczególności
w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby
egzemplarzy Opracowania w całości lub w części, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia
egzemplarzy Opracowania czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy,
2) wprowadzania Opracowania w całości lub w części oraz egzemplarzy
nośników, na których Opracowania utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do
terytorium oraz liczby nośników, poprzez rozpowszechnianie w każdej formie i we
wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet,
a także publikowanie w formie wydruku,
3) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowanie w całości
lub w części utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem tych
oryginałów albo egzemplarzy,
4) wykorzystywania Opracowania w całości lub w części do wykonywania
materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, itp., oraz ich
rozpowszechniania, w tym w szczególności w przekazach mających na celu
informowanie lub promocję,
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5) udostępniania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jako
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz podmiotom biorącym udział
w procesie inwestycyjnym,
6) tłumaczenia Opracowania w całości lub w części, a w szczególności na języki
obce oraz w zakresie zmian i przepisywania na inny rodzaj zapisu bądź systemu,
7) publicznej prezentacji Opracowania w całości lub w części, w tym na
wystawach, w środkach masowego przekazu, w publikacjach i materiałach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski,
8) publicznego udostępniania Opracowania w całości lub w części, w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w Internecie.
4.

Plansze konkursowe i nośniki wszystkich prac konkursowych przekazanych przez
Uczestników przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.

5.

Organizator może wykonywać autorskie prawa majątkowe na wszystkich możliwych
polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, dzierżawy, najmu, obrotu
oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową,
publikowania, udostępniania w mediach, Internecie, przetwarzania, udostępniania innym
wykonawcom, a także rozpowszechniania dokumentacji projektowej w inny sposób,
w szczególności wynikający z celów do jakich jest przeznaczona dokumentacja
projektowa. Uczestnik zezwala Organizatorowi na dokonanie bez konieczności uzyskania
jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem że zmiany te dokonywane będą na
zlecenia Organizatora przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe
i kwalifikacje.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Signed by /
Podpisano przez:
Bogusław Kmieć
Date / Data:
2021-03-15 10:43
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
pn. „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu
na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………………………………….………………………..
Adres
……………………………………………………………..…………………………….………
……………………………………………………………………………………………...……
Nazwa uczelni i kierunku odbywanych lub zakończonych studiów wyższych
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Telefon
……………………………………………………………………………….……….............….
e-mail
……….…………………………………………………………………………………………..
Opis Projektu
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Niniejszym składam Projekt swojego autorstwa oraz poświadczam uczestnictwo
w Konkursie.
Ponadto:
• Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu oraz w pełni i bez zastrzeżeń
akceptuję jego postanowienia;
• Oświadczam, iż Projekt zgłoszony przez mnie do konkursu nie narusza jakichkolwiek praw,
dóbr i godności osób trzecich, a także, iż posiadam do niego pełne prawa autorskie, które nie
są obciążone na rzecz osób trzecich;
• Wyrażam nieodpłatnie zgodę na publiczną prezentację przez Organizatora Konkursu
złożonego przeze mnie Projektu, w przypadku, gdy nie zostanie on nagrodzony.

………………………………………
(data, podpis uczestnika konkursu)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu do konkursu.
………………………………………
(data, podpis uczestnika konkursu)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator konkursu tj. Gmina
Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, tel. 17 221 60 01 lub 17
745 36 12, adres e-mail: um@sedziszow-mlp.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl lub nr tel. 692616480.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu, realizacji czynności wynikających z Regulaminu Konkursu, a także publikowania
danych osobowych.
4. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim (odbiorcom),
które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe oraz prawne. Ponadto
dane mogą zostać udostępnione wszelkich podmiotom, które w oparciu o przepis prawa
wystąpią z uzasadnionym żądaniem.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie dla celów
archiwalnych z uwzględnieniem przepisów kancelaryjno – archiwalnych obowiązujących
administratora.
6. Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w konkursie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych może być odmowa udziału w konkursie.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie profilowane.
………………………………………
(data, podpis uczestnika konkursu)
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu

Obszar opracowania: przedmiot konkursu obejmuje teren o obszarze ok 32 ha. na Osiedlu
Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim, zlokalizowany po zachodnie stronie drogi DW
987 (ul. Kolbuszowska). Przylega on bezpośrednio do ul. Kolbuszowskiej i rzeki Bystrzyca od
strony południowej. Teren stanowią łąki i nieużytki poprzecinane siecią lokalnych rowów
melioracyjnych. Obszar ten lokalnie jest zadrzewiony, szczególnie w północnej i północnozachodniej części. Na omawianym terenie w podłożu gruntowym bezpośrednio pod
powierzchnią terenu występują głównie grunty organiczne (torfy, lokalnie namuły gliniaste).
Dz. nr ewidencyjny: 1063, 1065.
Własność terenu: Gmina Sędziszów Małopolski
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim jest w posiadaniu OPINII GEOTECHNICZNEJ
Z ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH DLA POTRZEB
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA. Dokument na prośbę
Uczestnika konkursu może zostać udostępniony w wersji elektronicznej (*.pdf).
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