
Regulamin Konkursu na Projekt 
Plac na Glanc 

 
I. Postanowienia ogólne i przedmiot Konkursu 

 
1. Projekt Plac na Glanc (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Katowice Miasto 

Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach 
(KMO/Organizator). 

2. Celem projektu jest rewitalizacja wybranego podwórka. Głównym założeniem jest 
ożywienie miejsca i aktywizacja mieszkańców podwórek, którzy wraz projektantami 
zaaranżują swoje podwórko. 

3. Konkurs określony niniejszym Regulaminem jest częścią Projektu. 
4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu nowej aranżacji przestrzeni 

zgłoszonego przez mieszkańców podwórka przy ul. Strzelców Bytomskich 13 w 
Katowicach. 
 

II. Uczestnicy Konkursu 
 
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna (lub zespół osób) zajmująca się 
zawodowo projektowaniem przestrzeni publicznej i prywatnej, która ukończyła 18 lat i 
posiada pełnię praw. Uczestnik Konkursu może działać poprzez inny podmiot będący 
osobą prawną  zastrzeżeniem, że to on będzie autorem Projektu. 

 
III. Zasady udziału Konkursie 
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przesłania do dnia 15 kwietnia 2018 r. 

(włącznie) na adres poczty elektronicznej katarzyna.stalicka@miasto-ogrodow.eu 
zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z portfolio, ze wskazaniem imienia, nazwiska 
(nazwy) oraz danych adresowych zgłaszającego (lub zespołu). 

2. Organizator na podstawie zgłoszeń wybierze maksymalnie 5 osób (zespołów), które 
uczestniczyć będą w dalszych etapach Konkursu. 

3. Zakwalifikowani Uczestnicy wezmą udział w 2 (dwóch) konsultacjach/warsztatach z 
mieszkańcami podwórka, organizowanych przez KMO. Terminy konsultacji to 19 
kwietnia 2018 r. i 7 maja 2018 r. (zawsze godz. 17:30) ul. Strzelców Bytomskich 13, 
Katowice. W przypadkach losowych terminy te mogą ulec zmianie. W uzasadnionym 
przypadku KMO zorganizuje dodatkowe konsultacje w innym terminie. 

4. W terminie do 14 dni od daty ostatnich konsultacji Uczestnik przygotuje i złoży 
Organizatorowi gotowy do realizacji projekt rewitalizacji podwórka. Projekt powinien 
odpowiadać na potrzeby mieszkańców i być efektem konsultacji. 

5. Spośród złożonych projektów Organizator wybierze zwycięską pracę, która będzie 
podstawą prac rewitalizacyjnych. 

6. Organizator ma prawo zwrócenia się do Uczestnika o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące projektu. 

 
IV. Wytyczne do projektu 

 

mailto:katarzyna.stalicka@miasto-ogrodow.eu


1. Przygotowany przez Uczestnika projekt rewitalizacji: zawierać będzie krótki opis 
koncepcji (max 2 strony A4) min. 3 wizualizacje, zestawienie materiałów i wstępne 
zestawienie kosztów (wstępne wyceny).  

2. Koszt zaprojektowanej przestrzeni nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł brutto 
(łącznie z robocizną).  

3. Projekt powinien przewidzieć drobne prace (np. nasadzenia, mała architektura itp.), 
które później na warsztatach będą wykonywane z mieszkańcami podwórka. 

4. Forma złożenia pracy: wydruk na kartkach A4, w kopercie z dopiskiem: konkurs Plac 
na Glanc, złożony do sekretariatu KMO (pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice).  

 
V. Rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Ocena projektów rewitalizacyjnych zostanie dokonana przez powołaną przez 

Organizatora komisję w składzie: przedstawiciel(e) mieszkańców, przedstawiciel 
Organizatora, przedstawiciel SARP Katowice oraz przedstawiciel sponsora Projektu. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 4 czerwca 2018 r. O szczegółach 
Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej. 

3. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 

 wynagrodzenie dla zwycięskiego projektu to 10 000 zł brutto 

 wynagrodzenie za zajęcie drugiego miejsca: 1000 zł brutto 

 wynagrodzenie za zajęcie trzeciego miejsca: 500 zł brutto 

4. KMO zawrze z autorem (autorami) zwycięskiego projektu umowę regulującą zasady 

wykorzystania projektu, obejmujące: 

 obowiązek przygotowania (w ramach otrzymanego wynagrodzenia) w terminie 2 

tygodni do daty ogłoszenia wyników Konkursu szczegółowych rysunków 

architektonicznych, przedmiaru robót dla podwykonawcy i ostatecznych wycen 

materiałów (tj. najpóźniej do 18 czerwca 2018r.); 

 zwycięzca konkursu zobowiązuje się do późniejszej współpracy z mieszkańcami, 

podwykonawcą i organizatorem, oraz do nadzorów autorskich nad realizacją 

projektu; 

 wynagrodzenie wypłacone zostanie w dwóch częściach: 6000 zł po oddaniu 

szczegółowego projektu, 4000 zł po zakończeniu nadzorów autorskich; 

 przy realizacji Projektu Wykonawca uwzględni wymagania mieszkańców i KMO 

wynikające z oczekiwanych właściwości przestrzeni (budżet i funkcjonalność 

przestrzeni); 

 z chwilą przyjęcia Projektu przez KMO Wykonawca udziela KMO nieograniczonej w 

czasie i wyłącznej licencji do wykorzystania go na potrzeby realizacji Konkursu i 

rewitalizacji podwórka. 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. KMO ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. 
2. Wykładnia postanowień Regulaminu jest wyłącznym prawem KMO. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2018r.  


