
Informacja z dnia 15 czerwca 2020r. o wprowadzonych zmianach do  

REGULAMINU 

STUDENCKIEGO OTWARTEGO KONKURSU URBANISTYCZNEGO
na opracowanie projektu konkursowego pt.:

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

W  związku  z  trwającymi  obostrzeniami  w  działalności  Politechniki  Poznańskiej

wywołanymi  pandemią  choroby  Covid-19,  wprowadzono  następujące  zmiany  do

Regulaminu Studenckiego Otwartego Konkursu Urbanistycznego na opracowanie projektu

konkursowego  pt.  „Studium  funkcjonalno-przestrzenne  zagospodarowania  terenów

starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”:

1)   pkt  2.3.  Regulaminu  Konkursu  otrzymał  brzmienie:  „2.3.  Uczestnik  Konkursu

dokonuje  zgłoszenia  swojego  uczestnictwa  w  Konkursie  poprzez  wypełnienie

formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez autora/ów) i  przesłanie go wraz z

projektem  konkursowym  pocztą  elektroniczną  do  siedziby  Wydziału  Architektury

Politechniki  Poznańskiej  -  Poznań,  ul.  Jacka  Rychlewskiego  2,  61-131  Poznań  w

terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 do Sekretarza Konkursu dr inż.

arch. Krzysztofa Borowskiego poprzez zamieszczenie pracy w systemie ownCloud-

ChmuraPP,  zgodnie  z  instrukcją  składania  prac  konkursowych  w  formie

elektronicznej.”;

2) w pkt 2.5. Regulaminu Konkursu 

a.) dotychczasowa lit.a otrzymała brzmienie: „Cyfrowej. 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  wraz z  autorską prezentacją

multimedialną”,

b.) lit. b skreślono;
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3)  pkt  2.6.  Regulaminu  Konkursu  otrzymał  brzmienie:  „2.6.  Projekt  konkursowy

zgłoszony do udziału w Konkursie może być z niego wycofany najpóźniej w terminie

do dnia 18 czerwca 2020 roku do godz. 23:59.”;

4)  pkt  5.3.  Regulaminu  Konkursu  otrzymał  brzmienie:  „5.3.  Projekt  konkursowy

należy przesłać w postaci 4 oryginalnych plansz (według zasady jak wyżej) formatu

100 x 70 cm;  w wersji cyfrowej. 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.  Projekt  konkursowy  powinien

zawierać także autorską prezentację multimedialną ukazującą jego cechy i walory .”;

5)  pkt  5.5.  Regulaminu  Konkursu  otrzymał  brzmienie:  „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.”


