
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 

Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2017 r. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO 

na koncepcję zagospodarowania skweru partnerskiego w miejscowości Walce 

  

 

I. Postanowienia ogólne  
  

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Walce, a jego Koordynatorem Referat 

Gospodarki.  

2.  Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej koncepcji zagospodarowania terenu będącego 

własnością Gminy Walce, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w otwartym, 

jednoetapowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania 

terenu gminnego przy ul. Opolskiej w Walcach (działka o nr ewid. 1060 o pow. 1540 m2).   

4.  Konkurs trwa od 25 stycznia do 28 lutego 2017 r.  

  

II. Zasady uczestnictwa  
  

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz 

zgodę uczestnika na przetwarzanie i prezentację jego danych osobowych dla celów związanych                                   

z przeprowadzeniem Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).   

2. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, które 

posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania pracy konkursowej. Uczestnikiem 

Konkursu (dalej zwana Uczestnikiem) nie może być osoba, będąca pracownikiem Urzędu 

Gminy w Walcach.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Do Konkursu należy zgłaszać projekty własnego autorstwa, załączając stosowne 

oświadczenie na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Organizator dopuszcza udział zespołów dwuosobowych. 

5. Opracowanie konkursowe powinno być dostarczone maksymalnie na dwóch planszach 

formatu 50 x 70 cm, podklejonych na kartonie. Do opracowania należy dołączyć płytę CD                        



z wygenerowanymi planszami w formacie .jpg w rozdzielczości 200 dpi, lub skanem                              

w rozdzielczości 200 dpi. 

6.Technika opracowania: dowolna, lecz dająca się reprodukować. Opracowanie powinno 

zawierać wizualizację łącznie z otaczającym terenem. Prace mogą być wykonane odręcznie lub 

ze wspomaganiem komputerowym. 

7. W opracowaniu szczególną uwagę należy zwrócić na motyw przewodni, jakim jest 

partnerstwo gmin. 

8. Do projektu należy dołączyć opis o objętości do 1 kartki formatu A4 wraz z wykazem 

projektowanej roślinności. W opisie należy wyszczególnić materiały, z jakich będą wykonane 

postumenty pod herby miast partnerskich.  

9. Projekty złożone do Konkursu oceni powołana Komisja, która wyłoni zwycięski projekt.   

10. W skład Komisji wejdą, powołani przez Wójta Gminy Walce, przedstawiciele Urzędu 

Gminy, Rady Gminy oraz sołectwa. 

11. Komisja wyłoni spośród siebie Przewodniczącego.  

12. Komisja podejmie decyzję w sprawie wyłonienia zwycięzcy większością głosów. W razie 

równego rozkładu głosów zadecyduje głos przewodniczącego. Dopuszcza się również 

przyznanie dodatkowego wyróżnienia. 

13. Nagrody mogą zostać przyznane autorom prac, które spełniają warunki konkursu, zgodnie 

z Regulaminem Konkursu.  

14. Ustala się łączną kwotę nagród w wysokości nie przekraczającej 1 200 zł brutto. 

15. Dopuszcza się możliwość dokonania przez Komisję zmian, co do liczby i wysokości 

przyznawanych nagród, pod warunkiem, iż ogólna kwota nie przekroczy zadeklarowanej na ten 

cel wartości 1 200 zł.   

16. Nagrodzeni w konkursie są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w wysokości 

zgodnej z przepisami Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), tj. 10% wartości nagrody, który zostanie pobrany 

przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego. 

17. Nagrody pieniężne w kwocie pomniejszonej o wartość podatku zostaną wypłacone                           

w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na konto wskazane przez 

uczestników konkursu.   

18. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem prac 

konkursowych.   

19. Laureat wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu 

na rzecz Gminy Walce na czas nieokreślony na wszelkich polach eksploatacji, a zwłaszcza                



w zakresie ewentualnego późniejszego wykonania projektu wykonawczego. Jak również 

wyraża zgodę na wybiórcze wykorzystanie ciekawych rozwiązań przedstawionych                                  

w koncepcji. 

20. W przypadku nie wyłonienia przez Komisję Konkursową zwycięzcy, organizator zastrzega 

sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na 

późniejszy termin.   

21. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.   

22. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi na stronach internetowych Gminy Walce 

www.walce.pl. 

23. Nadesłane projekty wraz z nośnikami nie będą zwracane.  

24. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do przewodniczącego Komisji.  

25. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych projektów                      

w celach związanych z promocją Konkursu.  

 

III. Założenia i kryteria  

1.Dane ogólne terenu opracowania  

Teren opracowania obejmuje działkę o nr ewid 1061 o pow. 1540 m2 . 

 

2. Koncepcja powinna uwzględniać  

 Wyeksponowanie symboli 3 gmin partnerskich 

 Całość należy komponować w otaczające zagospodarowania, 

 Dopuszcza się zaprojektowanie dojść do symboli w ramach terenu objętego 

zakresem opracowania, 

 Na terenie pomija się obiekty użytkowej małej architektury tj. ławki, kosze na 

śmieci, 

 Dopuszcza się wprowadzenie iluminacji świetlnej, 

 

IV. Materiały zostaną udostępnione przez organizatora na stronie internetowej wraz z 

regulaminem  

Materiały wyjściowe: 

 podkład mapowy – ( mapa zasadnicza w skali 1:500 będzie udostępniana 

zainteresowanym za pośrednictwem poczty e-mail)  

 ortofotomapa    

http://www.walce.pl/


 wypis i wyrys z MPZP  

 zdjęcia fotograficzne terenu inwestycji i okolicznych budynków (2016r).  

 

V. Termin  

Opracowanie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy                          

w Walcach przy ul. Mickiewicza 18 do dnia 28 lutego 2017r. w nieprzezroczystym 

opakowaniu z dopiskiem: „Konkurs – koncepcja zagospodarowania skweru partnerskiego                

w miejscowości Walce” oraz pięciocyfrowym godłem opracowania. Do opakowania należy 

dokleić kopertę zawierającą dane jednostki projektującej, opatrzone takim samym godłem. 

Koperta powinna uniemożliwiać odczytanie zawartości.  

  

 

VI. Postanowienia końcowe  

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu.  

2.Osobą udzielającą informacji nt. konkursu jest Weronika Lipka-Nossol tel. 77 4 667 557,              

e-mail: weronika.lipka-nossol@walce.pl 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu architektoniczno-urbanistycznego 

na koncepcję zagospodarowania skweru partnerskiego w miejscowości Walce 

 

 

   

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na 

korzystaniu z utworu  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki, 

2. jestem autorem/współautorem dostarczonej koncepcji,  

3. zezwalam Organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez 

względu na formę i układ  w następującym zakresie:  

- publicznej prezentacji na wystawie,  

- prezentacji w środkach masowego przekazu, 

- prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych                                

i promocyjnych przygotowanych przez Organizatora  

- niezbędnym do publikacji i powielania  w całości lub części na potrzeby przebiegu 

promocji i archiwizacji konkursu,  

4. przenoszę na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie utrwalania                                 

i zwielokrotnienia dzieła, w celu wykorzystania go w całości lub części, w celu realizacji 

zadań związanych z dalszym opracowaniem planistycznym i projektowym,  

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania (ewentualnie nazwa szkoły lub pracowni 

projektowej) oraz wizerunek - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku                        

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wyłącznie                   

w celach przeprowadzenia konkursu. 

  

  

   

……………………………..                                            ……………………..………………  

Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis uczestnika/-ów konkursu   

 



 

INFORMACJA PODATKOWA 

  

  

Nazwisko……………………………………..……….     

Imię ………………………………………….…..……                      

Data urodzenia…………………………….……..……                      

PESEL…………………………………………………                         

Miejsce zamieszkania…………………………….…… 

Ulica………………………………………………..…..  

Nr domu…………        Nr mieszkania…………...…... 

Kod pocztowy………………………………..…….…. 

Gmina……………………………………………..…...  

 

Dokładny adres Urzędu Skarbowego……………………………………………….…………. 

Numer konta bankowego ………………………………………………………………………  

  

  

  

   

  

  

  ……….…………………………  

      Czytelny podpis   


