
Załącznik  do umowy nr  UA/66/WRM/2020
z dnia 1 czerwca 2020r.

REGULAMIN 
STUDENCKIEGO OTWARTEGO KONKURSU URBANISTYCZNEGO

na opracowanie projektu konkursowego pt.:
„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza

u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

 1. Postanowienia ogólne
 1.1. Organizatorami Konkursu są:

 a) Miasto Kalisz z siedzibą przy Rynku Głównym 20, 62-800 Kalisz oraz 
 b) Politechnika  Poznańska  z  siedzibą  w  Poznaniu,  Plac  Marii  Skłodowskiej  –

Curie  5,  60-965  Poznań,  Instytut  Architektury,  Urbanistyki  i  Ochrony
Dziedzictwa, Zakład Urbanistyki  i  Planowania Przestrzennego na Wydziale
Architektury.

 1.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy projektów
konkursowych,  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  przez  Organizatorów
Konkursu, za strzeżeniem pkt 1.3.

 1.3.  W  przypadku  braku  możliwości  organizacji  zgromadzeń  dopuszcza  się
przygotowanie wystawy i prezentacji  multimedialnych przy użyciu narzędzi
internetowych do porozumiewania się na odległość.

 1.4. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone  nie później  niż do dnia  25.06.2020 r.
i opublikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz na lokalnych
portalach internetowych nie później, niż do dnia 15.07.2020 r.

 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 2.1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  zarejestrowanych  studentów

Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, w roku akademickim 2019/2020.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów
oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

 2.2. Uczestnikami  Konkursu  stają  się  osoby  wskazane  w  punkcie  1,  które
prawidłowo dokonały zgłoszenia zgodnie z warunkami uczestnictwa w Konkursie
określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2.3. Student biorący udział w Konkursie ma prawo złożyć więcej niż jeden projekt
konkursowy (każdy z nich musi zostać złożony oddzielnie zgodnie z wymogami
Konkursu).  Dopuszcza  się  uczestnictwo  zespołów  dwuosobowych. Wówczas
zespół  dwuosobowy  składa  jeden  kompletny  projekt  konkursowy,  a  każdy
uczestnik zespołu wypełnia swój formularz zgłoszeniowy (dwa formularze mogą
być  na  jednej  kartce)  –  Formularz  zgłoszenia  stanowi  załącznik  nr  1  do
Regulaminu Konkursu.



 2.4. Uczestnik  Konkursu  dokonuje  zgłoszenia  swojego uczestnictwa  w  Konkursie
poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  (podpisanego  przez
autora/ów),  oddanego  wraz  z  projektem  konkursowym  w  siedzibie  Wydziału
Architektury Politechniki Poznańskiej -  Poznań, ul.  Jacka Rychlewskiego 2, 61-
131 Poznań w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do godz. 15:00
u  Sekretarza  Konkursu  dr  inż.  arch.  Krzysztofa  Borowskiego,  w  siedzibie
Instytutu  Architektury  i  Ochrony  Dziedzictwa  WAPP,  przy  ul.  Jacka
Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań, pok. 370.

 2.5. Uczestnik  Konkursu  oddaje  projekt  konkursowy  dla  jednego  rozwiązania  w
następującej formie: 
 a) Płyta CD lub DVD. Pliki: 4 plansze (w poziomie lub w pionie), format 100x70

cm  oraz  miniatury  dużych  plansz   w  formacie  A3.  Pliki  TIFF  lub  JPEG,  w
formacie RGB – minimum 300 dpi.

 b) Wydruk kolorowy - na sztywnym podkładzie, 4 plansze format 100x70 cm 
 2.6. Projekt  konkursowy  zgłoszony  do  udziału  w  Konkursie  może  być  z  niego

wycofany najpóźniej w terminie do dnia 18 czerwca 2020 roku.
 2.7.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie projektu konkursowego

bez zachowania formy, o której mowa  w pkt.2.5. ppkt b.
 3. Przedmiot, zakres i cel projektu konkursowego

 3.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium
funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu
Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

 3.2. Granice terenu będącego przedmiotem projektu konkursowego pokazano na
mapie – patrz załącznik graficzny.

 3.3. W  projekcie  konkursowym  należy  wziąć  pod  uwagę  zapisy  w  dokumentach
planistycznych Miasta Kalisza,  szczególnie  studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Kalisza,  które  zostało  przyjęte
uchwałą Nr XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z  dnia  26 września 2019 roku i
dostępne  jest  na  stronach:  bip.kalisz.pl,  zakładka  "Zagospodarowanie
przestrzenne"  oraz  msip.kalisz.pl,  zakładka  "Planowanie  i  zagospodarowanie
przestrzenne".  Dla obszaru objętego Konkursem nie obowiązuje mpzp.

 3.4. Celem  Konkursu  jest  wypracowanie  w  projekcie  konkursowym  optymalnej
koncepcji  urbanistycznej  z  elementami  architektury  zagospodarowania  i
regulacji struktur przestrzennych wybranego zespołu urbanistycznego o dużym
stopniu złożoności.  Należy kierować się zasadami kompozycji  urbanistycznej  i
kształtowania wizerunku miasta Kalisza w kategoriach konkurencyjności i public
relations.  Chodzi  o  ukształtowanie  nowoczesnego i  innowacyjnego wizerunku
miasta poprzez zastosowanie sprawdzonych oraz innowacyjnych przedsięwzięć
urbanistyczno–architektonicznych  zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  w
kontekście  nadwodnym  rz.  Prosny  i  Kanału  Rypinkowskiego.  Projektowane
rozwiązania  funkcjonalno-przestrzenne  mają  promować  w  szczególności



rozwiązania  kształtujące  nową  jakość  przestrzeni  i cechujące  się  wysoką
wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną i marketingową.

 4. Elementy  brzegowe  do  opracowania  koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej
terenu będącego przedmiotem projektu konkursowego

 4.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji  zagospodarowania trzech
różniących  się  pod  względem  funkcji  przestrzeni  miejskich,  usytuowanych  w
bezpośrednim sąsiedztwie na tzw. „Wyspie” położonej w samym centrum miasta
pomiędzy rzeką Prosną a kanałem Rypinkowskim:
 a) cypel (u zbiegu rzeki i kanału),
 b) „Złoty Róg” wraz z fragmentem bulwaru przy Alei Wolności na odcinku od

mostu  Aleksandryjskiego  do  mostu  Trybunalskiego  (przy  foluszu  i  ul.
Sukienniczej),

 c) Aleja  Wolności  na  odcinku  od  mostu  Trybunalskiego (ul.  Sukienniczej)  do
Placu Bogusławskiego.

 4.2. Konkurs  zakłada  powstanie  koncepcji  o  różnym  stopniu  szczegółowości  dla
poszczególnych przestrzeni:

ad a) – stopień opracowania mniej szczegółowy – ideowy – ogólny program
urbanistyczny,
ad b) – stopień opracowania bardziej szczegółowy – szczegółowa koncepcja
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem takich  elementów, jak rodzaje
nawierzchni terenu, zieleń, elementy małej architektury itp.,
ad c) - stopień opracowania mniej szczegółowy – ideowy – ogólny program
urbanistyczny.

 4.3.    Cypel
Ten fragment Wyspy posiada bardzo duże walory krajobrazowe ze względu na
lokalizację u zbiegu dwóch cieków wodnych. 
Dopuszcza  się  tutaj  powstanie  zabudowy  kubaturowej  w  celu  wprowadzenia
nowych funkcji i form atrakcyjnych dla mieszkańców. 

 4.4. Złoty Róg wraz z fragmentem bulwaru przy Alei Wolności
Oczekuje  się  zaprezentowania  w  koncepcji  tego  zakresu  jako  przestrzeni
publicznej o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych, spinającej funkcje
pozostałych przestrzeni. Przy Złotym Rogu dopuszcza się wyjątkowo zabudowę
kubaturową.  Zabudowa taka i  jej  funkcje  winny  zostać silnie   uzasadnione ze
względu  na  opinię  publiczną  przeciwną  zwartej  zabudowie  tego  miejsca.  W
przypadku  zaproponowania  rozwiązań  niekubaturowych  należy  rozwiązać
problem gołych szczytów kamienic, które obecnie nie wyglądają atrakcyjnie. 
Bulwar powinien pozostać przestrzenią publiczną jednak o  wysokiej jakości,  z
zielenią,  małą  architekturą  i  miejscami  przeznaczonymi  dla  sezonowej
gastronomi. W założeniach inwestora ma to być miejsce, które będzie zachęcało
do spędzania czasu w otoczeniu rzeki Prosny. Rzeka w  projekcie konkursowym
winna zostać mocno wyeksponowana, tak by zrealizowano założenie „otwarcia
miasta  na  rzekę”.  Nowym  elementem  w  tej  części  koncepcji  winno  być



uporządkowanie  parkowania  i  uspokojenie  ruchu  samochodowego  na  tym
odcinku Alei Wolności a także zmiana nawierzchni, z dostosowaniem nowej do
potrzeb użytkowników (w szczególności pieszych).

 4.5. Aleja Wolności na odcinku od mostu Trybunalskiego  do Placu Bogusławskiego,
Utrzymanie dotychczasowej funkcji, zaproponowanie nowej organizacji zieleni,
nowego  zagospodarowania  przestrzeni   przed   teatrem  z  uwzględnieniem
głównego  wejścia  do  parku.  Tutaj  również  zaleca  się  mocne  zaakcentowanie
rzeki Prosny na styku z miastem w myśl założenia „otwarcia miasta na rzekę”.

 4.6. Zadania  szczegółowe  dotyczące  opracowania  projektu  konkursowego
odpowiadają warunkom określonym w programach studiów, obowiązujących na
kierunku  Architektura  i  Urbanistyka  w  ramach  Politechniki  Poznańskiej  dla
przedmiotu „Zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast”

 5. Sposób opracowania projektu konkursowego
 5.1. Projekt  konkursowy  należy  przedstawić  według  określonych  zasad,  co  do

zawartości  merytorycznej  i  formatu  plansz,  grafiki  oraz  syntetycznego  opisu
projektu  oraz  elementów  przedstawionych  szczegółowo  w  zakresie  jego
opracowania.

 5.2. Na  każdej  z  plansz  należy  umieścić  podstawowe  dane  o  organizatorach
konkursu oraz imię i nazwisko autora / zespołu autorskiego (podać rodzaj oraz
rok i semestr studiów) według następującego wzoru: nazwa uczelni, logo Kalisza,
pełny  tytuł  opracowania  projektowego,  data.  Rozmieszczenie  rysunków,
napisów oraz rodzaj i wielkość czcionki jest dowolna i stanowi element autorskiej
kompozycji plansz.

 5.3. Projekt  konkursowy  należy  złożyć  w postaci  4  wydrukowanych oryginalnych
plansz na sztywnym podkładzie (według zasady jak wyżej) formatu 100 x 70 cm;
plansze przedziurkowane w narożnikach (1 cm od narożników) oraz dodatkowo
w  wersji  cyfrowej  na  płycie  CD.  4  plansze  mogą  stanowić  zwarty  blok
kompozycyjny.  Czcionka  dowolna;  teksty  i  podpisy  są  elementem  autorskiej
kompozycji  plansz.  Pliki  graficzne  należy  zapisać  w  postaci  edytowalnej  w
zadanym formacie oraz dodatkowo jako pomniejszenie do formatu A3.

 5.4. Wszyscy  uczestnicy  Konkursu  muszą  uwzględnić  wymagania  dotyczące
kategorii  projektów,  zawartości  i  formatu plansz projektowo-ideowych wraz z
syntetycznym opisem, umieszczonym na planszach graficznych.

 5.5. Projekt  konkursowy  powinien  spełniać  następujące  warunki  co  do  zakresu
rysunków umieszczonych na planszach:
 a) każdy rysunek, schemat, plan zdjęcie należy podpisać według zasady: tytuł,

legenda, skala, kierunek północy; rozkład rysunków na planszach dowolny;
 b) na planszach należy umieścić następujące komponenty projektu:

 lokalizacja miasta w regionie (np. województwo, powiat),  w kontekście
układu hydrologicznego wód w regionie

 zestawienie analiz w skali miasta i terenu opracowania,



 inwentaryzacja  urbanistyczna  terenu  opracowania  (w  tym  wnioski  z
analiz, wytyczne do projektu, wyrysy z dokumentów planistycznych),

 ideogram  –  schemat  kompozycyjno-funkcjonalny  projektowanej
struktury,

 projekt zasadniczy, rzut w skali odpowiedniej do formatu planszy (1:500,
1:1000),

 przekroje urbanistyczne przez projektowany teren,
 bilans zagospodarowania (procentowy i powierzchniowy),
 rozkład  projektu  na  warstwy:  zieleń,  komunikacja,  kompozycja,

zabudowa, funkcja,
 ujęcie  całości  projektowanego  terenu  w  3D,  perspektywa  lub

aksonometria w kontekście przestrzennym,
 detal urbanistyczny - wybrane ważne fragmenty ulicy w skali 1:500;
 wizualizacje  całego  założenia  przestrzennego  w  kontekście  miasta

(aksonometria, perspektywy z lotu ptaka),
 wizualizacja  wybranych  elementów  zagospodarowania  i  detali

urbanistycznych w ujęciu dziennym i nocnym;
Należy  przygotować  także  płytę  CD  zawierająca  dwa  katalogi:  oryginalne
plansze do wydruku; plansze pomniejszone do szybkiego przeglądania (format
PDF, JPG. format A3).
Ponadto należy przygotować autorską prezentację multimedialną  ukazującą
cechy  i  walory  projektu  konkursowego.  Z  zastrzeżeniem  zdania  następnego,
każdy zespół autorski dokona prezentacji  podczas wystawy projektów, w dniu
rozstrzygnięcia  Konkursu,  a  projekt  konkursowy  będzie  oceniany  łącznie  z
prezentacją. W przypadku wpłynięcia dużej liczby zgłoszeń, tj.  co najmniej 20,
prezentacji  dokonają  tylko  zespoły  autorskie  zakwalifikowane  przez  Jury
Konkursowe. 

 6. Materiały dostarczone uczestnikom Konkursu
 6.1. Regulamin Konkursu - Specyfikacja warunków Konkursu
 6.2. mapa turystyczna dotycząca centrum miasta Kalisza i najbliższych okolic;
 6.3. opracowanie historyczne wraz z ikonografią obszaru  objętego Konkursem;
 6.4. mapa struktury własności działek;
 6.5. postulaty,  propozycje  i  wytyczne  ze  strony  zarządzających  poszczególnymi

dziedzinami gospodarowania;
 6.6. mapa zasadnicza terenu opracowania w kontekście starówki miasta – mapa w

formie cyfrowej – płyta CD;
 6.7. wytyczne konserwatorskie; 
 6.8. wytyczne Wód Polskich.

Wszystkie  powyższe  materiały  w  formie  cyfrowej  zostaną  dostarczone  przez
Sekretarza Konkursu zainteresowanym studentom pocztą elektroniczną wg list



dystrybucyjnych w terminie do 7 dni  roboczych od dnia poinformowania przez
studenta o chęci uczestnictwa w Konkursie.

 7. Zasady przyznawania nagród
 7.1. Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli każdego z Organizatorów lub

osób wskazanych przez Organizatorów wybierze najlepsze projekty konkursowe
spośród projektów Uczestników Konkursu, którzy oddali je zgodnie z warunkami
określonymi w Regulaminie. 

 7.2. Politechnika Poznańska we współpracy z Miastem Kalisz zorganizuje wystawę
projektów konkursowych.

 7.3. Łączna  kwota  przeznaczona  na  nagrody  i  wyróżnienia  wynosi  7  000,00  PLN
brutto.

 7.4. Za  najlepsze  projekty  konkursowe  przyznane  zostaną  następujące  nagrody  i
wyróżnienia:
 a) I nagroda 3 000,00 PLN 
 b) II nagroda 2 000,00 PLN
 c) III nagroda 1 000,00 PLN
 d) wyróżnienie    500,00 PLN
 e) wyróżnienie    500,00 PLN

 7.5. Jury Konkursowe upoważnione jest do innego podziału kwoty przeznaczonej na
nagrody, o której mowa w pkt 7.4. oraz przyznania wszelkich nagród i wyróżnień
dodatkowych,  w  przypadku  ich  ufundowania.  Oświadczenie  Uczestnika
Konkursu  dotyczące  przyznania  nagród  i  wyróżnień  dodatkowych  stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu.

 7.6. Ogłoszenie nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu (Laureatów)
nastąpi podczas otwarcia wystawy projektów konkursowych, o której mowa w
pkt 7.2. w miejscu wskazanym przez Miasto Kalisz.

 7.7. Przyznane  nagrody  i  wyróżnienia pieniężne  zostaną  wypłacone Uczestnikom
Konkursu  przez  Politechnikę  Poznańską,  poprzez  wpłatę  na  konto  wskazane
przez  Laureata. Rozliczenie  nagród  nastąpi  w  terminie  60  dni  od  ogłoszenia
wyników Konkursu.

 7.8. Informacje  o  terminie  i  miejscu  wystawy  zostaną  umieszczone  na  stronach
internetowych Organizatorów najpóźniej do 17 czerwca 2020 r.

 7.9. Organizatorzy  oświadczają,  iż  nagrody  zostaną  wydane  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 8. Skład Jury Konkursowego
 8.1. Dla  rozstrzygnięcia  Konkursu  powołany  został  następujący  skład  Jury

Konkursowego:
 a) Dr hab inż. arch. Robert Ast, prof PP - Przewodniczący Jury Konkursowego
 b) Dr hab. inż. arch. Przemysław 

Biskupski - architekt, ekspert niezależny
 c) Dr inż. arch. Rafał Graczyk - architekt, ekspert niezależny



 d) Krystian Kinastowski  - architekt, Prezydent Miasta Kalisza
 e) Agnieszka Wypych  - Zastępca Naczelnika Wydziału 

  Budownictwa Urbanistyki i Architektury 
   Urzędu Miasta Kalisza

 f) Dr Izabela Rącka  - I zastępca Przewodniczącego Komitetu 
   Rewitalizacji Miasta  Kalisza

 g) Dr inż. arch. Krzysztof Borowski - Juror Referent, Sekretarz Konkursu.
 8.2. Jury Konkursowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia jurorów zastępczych.

 9. Prawa autorskie i dane osobowe
 9.1. W Konkursie mogą brać udział jedynie projekty konkursowe, będące wynikiem

indywidualnej pracy twórczej Uczestników Konkursu, nienaruszające praw osób
trzecich oraz wolne od wad prawnych.

 9.2. Z chwilą zgłoszenia projektu konkursowego do Konkursu, Uczestnik Konkursu
wyraża  zgodę  na  korzystanie  z  projektu  przez  Organizatorów,  w  tym  w
szczególności na upublicznienie projektu w ramach wystawy. 

 9.3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez Uczestników Konkursu będą
przez  nich  przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o ochronie
danych  osobowych,  tylko  i  wyłącznie  do  celów  niniejszego  Konkursu,  na  co
Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  poprzez  przystąpienie  do  Konkursu.
Oświadczenie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące  zgody  na   wykorzystanie
określonych danych osobowych do celów informacyjnych oraz informacja RODO
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 9.4. Z  chwilą  ogłoszenia  wyników  Konkursu Uczestnicy  Konkursu  przenoszą  w
formie  pisemnej  na  Miasto  Kalisz  majątkowe  prawa  autorskie  do  projektów
konkursowych (utworów) na następujących polach eksploatacji:

- w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  nadesłanego  utworu/ów  –
wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
- w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór
utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
nadawanie  drogą  przewodową  i  bezprzewodową,  wystawianie,  odtworzenie,
reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
- w  zakresie  rozpowszechniania  w  nieograniczonym  nakładzie  i  zasięgu
terytorialnym,  wprowadzenie  korekty  i  redakcji  tekstu,  dokonywanie  skrótów  i
opracowań,  wykorzystanie  utworu  lub  jego  fragmentu  do  innego  celu  np.
adaptowanie  do  wydawnictwa  książkowego,  materiału  promocyjnego,  artykułu
prasowego; 



- w zakresie wykonywania przez Miasto Kalisz autorskich praw zależnych,  w
tym  wyłącznego  prawa  do  zezwalania  na  wykorzystanie  praw  autorskich  oraz
przenoszenia praw nabytych na inne osoby oraz udzielania prawa do wykonywania
praw zależnych na tych samych polach eksploatacji. 
Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
Oświadczenie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące  przeniesienia  majątkowych  praw
autorskich stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 10. Postanowienia końcowe
 10.1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatorów oraz w

ich siedzibach a także na stronie internetowej  www.architektura.put.poznan.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli  nie wpłynie
ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania
Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania  wyboru zwycięskich projektów
konkursowych, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.

 10.2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

 10.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe
jak  i  niemajątkowe)  poniesione  przez  Uczestnika  Konkursu  bądź  przez  osoby
trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

 10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma
kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

 10.5. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z
przedmiotowym  Konkursem,  jest  sąd  powszechny  właściwy  dla  siedziby
Politechniki Poznańskiej.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia
2.  Oświadczenie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące  zgody  na   wykorzystanie  określonych
danych osobowych do celów informacyjnych oraz informacja RODO
3.  Oświadczenie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące  przyznania  nagród  i  wyróżnień
dodatkowych

http://www.architektura/


4.  Oświadczenie  Uczestnika  Konkursu  dotyczące  przeniesienia  majątkowych  praw
autorskich

Załącznik nr 1 do Regulaminu studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego 
na opracowanie projektu konkursowego 

pt.:„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów 
starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

 STUDENCKI OTWARTY KONKURS URBANISTYCZNY
na opracowanie projektu konkursowego pt.

„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza
u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE AUTORA

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
NAZWA UCZELNI, WYDZIAŁ

Zgłaszam swoją pracę do udziału w konkursie i oświadczam, że:
 powyższe dane są prawdziwe i aktualne;
 zapoznałam(em) się i przyjmuję za obowiązujące warunki Regulaminu Konkursu.

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

miejscowość, data                         podpis      

DANE WSPÓŁAUTORA

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
NAZWA UCZELNI, WYDZIAŁ

Zgłaszam swoją pracę do udziału w konkursie i oświadczam, że:
 powyższe dane są prawdziwe i aktualne;
 zapoznałam(em) się i przyjmuję za obowiązujące warunki Regulaminu Konkursu.

 PROSIMY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA




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

miejscowość, data                         podpis      

Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego 
na opracowanie projektu konkursowego 

pt.:„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów 
STARÓWKI KALISZA U ZBIEGU PROSNY I KANAŁU RYPINKOWSKIEGO”

OŚWIADCZENIE

(zgoda na  wykorzystanie określonych danych osobowych do celów informacyjnych
oraz informacja RODO)

Ja, ……………………………………………………..…., niniejszym:
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

1. Zezwalam / nie zezwalam* Organizatorom STUDENCKIEGO OTWARTEGO KONKURSU
URBANISTYCZNEGO na opracowanie projektu konkursowego pt.: „Studium funkcjonalno-
przestrzenne  zagospodarowania  terenów  starówki  Kalisza  u  zbiegu  Prosny  i  Kanału
Rypinkowskiego”  czyli  Politechnice  Poznańskiej  oraz  Miastu  Kalisz  na  wykorzystanie
mojego imienia,  nazwiska,  wizerunku  oraz  informacji  o  uczelni,  na  której  studiuję,  roku
studiów, jak również informacji  o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojego projektu
konkursowego w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie.
2. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatorów:
-  dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  Konkursu  będą  przetwarzane  przez
Organizatorów:

 Miasto Kalisz z siedzibą i adresem przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu (62-800);
 Politechnikę Poznańską z siedzibą i adresem przy Placu Marii Skłodowskiej – Curie 5

w Poznaniu (60-965).
- w celu skontaktowania się z Organizatorem (Miasto Kalisz) uczestnik może zadzwonić na
numer tel. 62 765 43 56 lub napisać na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-
800 Kalisz lub na adres e-mail: iod@um.kalisz.pl 
-  celu  skontaktowania  się  z  Organizatorem  (Politechnika  Poznańska)  uczestnik  może
zadzwonić  na  numer  tel.  ……………………………….  lub  napisać  na  adres:
………………………………... lub na adres e-mail: ………………………….. 
- dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia lub później  w trakcie
trwania  Konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Konkursu,
publikacji  informacji  o  laureatach  Konkursu  oraz  ich  prac  na  stronach  internetowych
Organizatorów  oraz  na  lokalnych  portalach  internetowych,  na  wystawie  projektów



konkursowych, a także w celach archiwizacyjnych i  rozliczalności  wymaganej przepisami
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
-  Organizatorzy  przetwarzają  wskazane  dane  osobowe  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim
udziału i  umożliwienie Organizatorom jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o
laureatach oraz archiwizację dokumentów,
- Organizatorzy mogą przekazać dane kontaktowe do laureatów Konkursu, zobowiązanych
do  wpłacenia  zaliczki  na  podatek  dochodowy  od  nagród  rzeczowych  płatnikowi  tego
podatku, tj.  Fundatorowi nagród, w celu umożliwienia Fundatorowi pobranie i  wpłacenie
takich zaliczek zgodnie z przepisami art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych,
- osoby, których dane osobowe przetwarzają Organizatorzy, mają prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych 
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane  lub  po  wniesieniu  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  dane  są
przetwarzane niezgodnie z prawem 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych,  przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoby  te  sprzeciwiają  się
usunięciu  danych,  Organizatorzy  nie  potrzebują  już  danych osobowych do  celów
przetwarzana,  ale  są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,
dochodzenia  lub  obrony  roszczeń,  lub  gdy  osoby  te  wniosły  sprzeciw  wobec
przetwarzania  danych  –  do  czasu  stwierdzenia  nadrzędnych  interesów
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu 

 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  –  z  przyczyn  związanych  ze
szczególną  sytuacją  osób,  których  dane  są  przetwarzane  -  podanie  danych
osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia  Organizatorom
zorganizowania  Konkursu  i  powiadomienia  laureatów  o  przyznaniu  nagród;  w
zakresie,  jaki  dotyczy  wykonania  obowiązku  pobrania  zaliczek  na  podatek
dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i
wynika  z  przepisów  wskazanej  wyżej  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych ,

-  Organizatorzy  nie  przetwarzają  danych  osobowych  uczestników  konkursu  w  sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

………………………………………….. ………………………………
             ( miejscowość, data ) ( podpis )



* niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego 
na opracowanie projektu konkursowego

pt.:„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów 
starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

OŚWIADCZENIE

(przeniesienie majątkowych praw autorskich)

Ja, ……………………………………………………..…., niniejszym oświadczam, że posiadam
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

pełne autorskie prawa majątkowe do projektu konkursowego (dalej nazywanej utworem)
zgłoszonego  do  STUDENCKIEGO  OTWARTEGO  KONKURSU  URBANISTYCZNEGO  na
opracowanie  projektu  konkursowego  pt  „Studium  funkcjonalno-przestrzenne
zagospodarowania terenów starówki  Kalisza u zbiegu Prosny i  Kanału Rypinkowskiego”,
organizowanego przez Miasto Kalisz oraz Politechnikę Poznańską.
Oświadczam, że utwór nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie  z  chwilą  ogłoszenia  wyników  konkursu  przekazuję  nieodpłatnie  autorskie
prawa majątkowe Miastu Kalisz w zakresie:
- utrwalania  i  zwielokrotniania  nadesłanego  utworu/ów  –  wytwarzanie  egzemplarzy

utworu  bez  względu  na  technikę  (np.  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i
bezprzewodową,  wystawianie,  odtworzenie,  reemitowanie,  publiczne  udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, 

- rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie
korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub
jego  fragmentu  do  innego  celu  np.  adaptowanie  do  wydawnictwa  książkowego,
materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 

- wykonywania przez Miasto Kalisz autorskich praw zależnych, w tym wyłącznego prawa
do zezwalania na wykorzystanie praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na
inne  osoby  oraz  udzielania  prawa  do  wykonywania  praw  zależnych  na  tych  samych
polach eksploatacji. 



Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  nadesłanego  utworu  (projektu
konkursowego)  powoduje przeniesienie własności złożonego egzemplarza tego utworu bez
względu na formę, w jakiej został dostarczony.

………………………………………….. ………………………………
        ( miejscowość, data ) ( podpis )

Załącznik nr 4 do Regulaminu studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego
na opracowanie projektu konkursowego

 pt.:„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów 
starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”

OŚWIADCZENIE

(przyznanie nagród i wyróżnień dodatkowych)

Ja, ……………………………………………………..…., niniejszym oświadczam, że w przypadku 
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

przyznania w  STUDENCKIM  OTWARTYM  KONKURSIE  URBANISTYCZNYM  na
opracowanie  projektu  konkursowego  pt  „Studium  funkcjonalno-przestrzenne
zagospodarowania  terenów  starówki  Kalisza  u  zbiegu  Prosny  i  Kanału  Rypinkowskiego”
nagród i  wyróżnień dodatkowych,  jestem /  nie  jestem* zainteresowany(a)  otrzymaniem
nagród i wyróżnień dodatkowych. 

Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Fundator nagród i wyróżnień
dodatkowych może odmówić ich wydania w przypadku niewpłacenia przeze mnie kwoty
podatku od wartości nagrody lub wyróżnienia. 

………………………………………….. ………………………………
             ( miejscowość, data ) ( podpis )

* niepotrzebne skreślić 


	Oświadczam, że utwór nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

