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1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

1.1.  Organizatorem konkursu-warsztatów studenckich  na  opracowanie  koncepcji  architektoniczno-
urbanistycznej zagospodarowania placu na II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w
Opolu  jest  Politechnika  Opolska,  ul.  Prószkowska  76,  45-758  Opole,  NIP:  754-00-08-109
REGON: 000001732, zwana dalej ,,Organizatorem”.
1.2.  Osoby  do  kontaktu  w  sprawach  organizacyjnych  -  prof.  Edward  Syty,  mgr  inż.  arch.  Anna
Szczegielniak  tel.  77  449  8602  Katedra  Budownictwa  i  Architektury,  Wydział  Budownictwa
i Architektury, Politechnika Opolska

2. FORMA KONKURSU

2.1. Konkurs studencki na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania
placu na II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu zwany dalej ,,Konkursem”
jest  konkursem  skierowanym  do  studentów  kierunku  Architektura  Wydziału  Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej, organizowanym jako warsztatowy.
2.2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego niniejszego regulaminu.

3. CEL KONKURSU

3.1.  Celem  Konkursu  jest  uzyskanie  najlepszej  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej
zagospodarowania placu na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej. 

4. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY

4.1.  Przedmiotem  Konkursu  jest  opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej
zagospodarowania placu na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej.
4.2. Lokalizację tematu konkursowego przedstawiono na mapie w załączniku nr 1.
4.3.  Przewidziano  nagrody  dla  uczestników  Konkursu.  Dla  wszystkich  uczestników  certyfikaty
uczestnictwa i dyplomy, dla najlepszego zespołu, którego projekt zostanie wybrany - nagroda główna.
4.4. Nagrodą główną jest wyjazd zespołu z opiekunami do Chin na dni, w terminie lipiec 2017 roku.
Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie przez studentów wiz oraz posiadanie statusu studenta Politechniki
Opolskiej w momencie realizacji nagrody.

5. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU

5.1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Architektura Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej.
5.2. Studenci zostaną zaproszeni do udziału w Konkursie na podstawie przeprowadzonej rekrutacji. 
5.3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie konkursu portfolio z pracami projektowymi
studenta.  Rekrutację  przeprowadzi  powołana  w  tym  celu  Komisja  Rekrutacyjna  składająca  się
z pracowników  dydaktyczno-naukowych  i  dydaktycznych  Katedry  Budownictwa  i  Architektury
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
5.4. Do Konkursu mogą zgłaszać się 2- lub 3-osobowe zespoły.
5.5. Podczas rekrutacji wyłonione zostaną zespoły zaproszone do udziału w Konkursie.
5.6. Kryterium kwalifikacji uczestników jest jakość prac projektowych w portfolio (brane pod uwagę
będą  walory  architektoniczno-urbanistyczne  przedstawionych  prac,  jakość  opracowania
projektowego, estetyka prezentacji projektu, innowacyjność rozwiązań architektonicznych).
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PORTFOLIO

6.1. Portfolio powinno zawierać prace studenckie wykonane podczas zajęć kursowych na Politechnice
Opolskiej oraz inne prace projektowe wykonane poza Politechniką Opolską.
6.2.  Portfolio  (jedno  portfolio  na  zespół)  powinno  się  składać  z  minimum  5  prac  na  studenta,
w formacie A4 w układzie poziomym, spiętych lub zszytych w zeszyt, opisanych czytelnie na pierwszej
stronie  (imiona,  nazwiska,  rok  studiów,  dane  kontaktowe  -  email,  telefon  wszystkich  członków
zgłaszanego zespołu)

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PORTFOLIO

7.1. Portfolio powinno być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do
Katedry Budownictwa i  Architektury Politechniki  Opolskiej w terminie do 29 listopada 2016. Datą
złożenie portfolio jest data wpływu do Katedry Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
7.2. Portfolia złożone po terminie wskazanym w pkt. 7.1 nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji
uczestników Konkursu.
7.3. O wyniku kwalifikacji uczestnicy zostaną poinformowani do 2 listopada 2016 drogą email oraz za
pomocą  ogłoszenia  wywieszonego  w  gablocie  katedralnej  Katedry  Budownictwa  i  Architektury
Politechniki Opolskiej.

8. FORMA KONKURSU I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

8.1.  Warsztaty  odbędą  się  na  terenie  i  w  pomieszczeniach  budynku  Wydziału  Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej.
8.2.  Uczestnicy  Warsztatów  będą  mogli  korzystać  z  sal  i  wyposażenia  Wydziału  Budownictwa
i Architektury (drukarki, papier, kalki, dostęp do internetu itp.)
8.3. Konkurs będzie zorganizowany w 3 etapach. 
8.4.  Etap  pierwszy.  Rozpoczęcie  warsztatów  7  grudnia  (środa)  2016,  Katedra  Budownictwa
i Architektury sala KS-303 godz. 10:00. Przywitanie uczestników, wyjaśnienie zadania projektowego,
wydanie materiałów. Wykłady wprowadzające do tematu projektowego (pracownicy dydaktyczno-
naukowi  z  Katedry  Budownictwa  i  Architektury,  przedstawiciel  Instytutu  Konfucjusza).  Wycieczka
z oprowadzeniem po II kampusie Politechniki Opolskiej.
8.5.  Etap drugi.  Warsztaty projektowe w zespołach.  9-10 grudnia (piątek-sobota) 2016.  Warsztaty
odbędą się w sali KS-303 w godzinach 10-16. Studenci mają czas na pracę w zespole, mogą zadawać
pytania  i  konsultować  się  z  wyznaczonymi  do  kontaktu  pracownikami  dydaktyczno-naukowymi
i dydaktycznymi Katedry Budownictwa i Architektury.
8.6.  Etap trzeci.  Praca w zespołach projektowych nad zadaniem konkursowym przez cały semestr
zimowy.  Możliwość  konsultacji  prac  konkursowych  z  wyznaczonymi  do  kontaktu  pracownikami
dydaktyczno-naukowymi i dydaktycznymi Katedry Budownictwa i Architektury. 
8.7. Zakres opracowania projektu: 

 Cześć rysunkowa: 2 sztywne plansze (tektura, pianka itp.) formatu A1 (841x594mm) w
układzie  poziomym. Plansze powinny zawierać  rzut  podstawowy opracowywanego
terenu w skali 1:500, minimum 2 charakterystyczne przekroje w skali 1:500, zwięzły
opis  idei,  minimum  4  widoki  perspektywiczne  (w  tym  minimum  2  z  lotu  ptaka
i 2 z horyzontu  człowieka),  fragment  detalu  w  skali  1:100,  schematy  wyjaśniające
w dowolnej skali z zachowaniem czytelności rysunków, wszelkie inne rysunki, szkice,
schematy konieczne wg autorów do wyjaśnienia przedstawionego rozwiązania; 

 Część  elektroniczna:  dodatkowo  część  rysunkową  należy  przedstawić  w  formie
elektronicznej,  w  postaci  plików  PDF  i  JPG  zapisanych  na  płycie  CD.  Część
elektroniczna  nie  będzie  podlegała  ocenie,  ale  zostanie  wykorzystana  do  celów
wystawienniczych i promocji Konkursu.
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8.8.  Plansze  powinny  zostać  wykonane  w  technice  graficznej  trwałej.  Zaleca  się  ponumerowanie
plansz w celu określenia kolejności prezentacji.

9. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

9.1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa na posiedzeniu niejawnym, oceniając zgodność prac
z wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w pkt. 19 - WYTYCZNE PROJEKTOWE.
9.2.  Komisja  Konkursowa  wybiera  najlepszą  pracę  konkursową,  dokonuje  oceny  wszystkich  prac
konkursowych, opracowuje uzasadnienie wyboru najlepszej pracy, opracowuje zalecenia konkursowe
dla wybranej najlepszej pracy, przedstawia wyniki Konkursu.

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB PREZENTACJI PRAC KONKURSOWYCH

10.1. Prace wykonane podczas Konkursu zostaną zaprezentowane w postaci publicznego wystąpienia
każdego z zespołów wraz z zaprezentowaniem plansz z rysunkami (wystąpienie może być uzupełnione
prezentacją multimedialną).
10.2. Wystąpienia odbędą się w sali KS-2 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
w obecności Komisji Warsztatowej oraz innych zaproszonych gości.
10.3. Wystąpienia będą publiczne i  otwarte dla innych osób niebiorących udziału w warsztatach -
studentów, nauczycieli itp.
10.4.  Termin  wystąpień   1  marca  2017  roku  (środa)  od  godziny  10:00  w  sali  KS-2  Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

11. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

11.1. Prace uczestników Konkursu zostaną ocenione przez Komisję Warsztatową wg następujących
kryteriów:
- zgodność z ideą i celami konkursu
- walory architektoniczno-urbanistyczne
- funkcjonalność
- innowacyjność i indywidualny charakter
- realność

12. SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE KONKURSOWE

12.1. W skład Komisji  Konkursowej wchodzić będą pracownicy dydaktyczno-naukowi i  dydaktyczni
Katedry Budownictwa i Architektury oraz osoby wyznaczone przez Rektora Politechniki Opolskiej.
12.2.  Dodatkowo  powołany  zostanie  Sekretarz  Komisji  zajmujący  się  sprawami  organizacyjnymi
i formalnymi, nieposiadający prawa głosu przy ocenie prac konkursowych.

13. TERMIN WYPŁACENIA/WRĘCZENIA NAGRÓD

13.1.  Certyfikaty  uczestnictwa  w  Konkursie  oraz  okolicznościowe  dyplomy  będą  wręczane
bezpośrednio po zakończeniu warsztatów i finalnej prezentacji projektów.
13.2. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, werdykt zostanie podany do
publicznej wiadomości 3 marca 2017 roku (piątek) w sali KS-2 o godz. 12:00.
13.3.  Szczegóły  i  kwestie  organizacyjne dotyczące wyjazdu zwycięskiego zespołu  do Chin  zostaną
podane w późniejszym terminie.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
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14.1.  Z  chwilą  rozstrzygnięcia  Konkursu  wszyscy  uczestnicy  konkursu  przenoszą  na  Politechnikę
Opolską nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych w zakresie:
- publikacji i prezentacji pracy w całości lub we fragmentach w środkach masowego przekazu, m.in.
w Internecie, prasie,
- publicznej prezentacji na wystawach pokonkursowych,
- prezentacji  w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i  promocyjnych, w tym na
stronach internetowych Politechniki Opolskiej lub osób prawnych przez nią wskazanych, przez okres 5
lat od rozstrzygnięcia Konkursu.
14.2. Po rozstrzygnięciu konkursu z chwilą wypłacenia nagród, Politechnika Opolska nabywa autorskie
prawa majątkowe  do nagrodzonych prac bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy
na następujących polach eksploatacji:
a)  w zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  -  wytwarzanie  dowolną techniką  egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, wprowadzenie
do obrotu, zbycie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)  w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  poprzez  publiczne  wykonanie,  wystawienie  w  formie
wystawy  pokonkursowej,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także
publiczne udostępnienie utworu w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie  przez  siebie  wybranym.  W szczególności  wprowadzania  do pamięci  komputera  oraz  do
globalnej  sieci  komputerowej  (Internet),  rozpowszechniania  we  wszelkiego  rodzaju  publikacjach,
w tym w książkach i czasopismach,
d)  wykorzystania  utworów  w  ramach  prowadzonej  działalności  promocyjnej  i  reklamowej  przez
Politechnikę  Opolską,   która staje  się  właścicielem  egzemplarza  pracy  konkursowej  nagrodzonej
I nagrodą.
14.3.  Po  zakończeniu  Konkursu  wybrany  projekt  zostanie  przekazany  do  opracowania  projektu
technicznego i do realizacji wg odrębnej procedury.
14.4. Politechnika Opolska będzie mogła wprowadzać zmiany do koncepcji wybranej do realizacji.

15. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

15.1. Werdykt Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony publicznie w 3 marca 2017 roku (piątek) w sali
KS-2 o godz. 12:00, zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Politechniki Opolskiej oraz
wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry Budownictwa i Architektury.
15.2.  Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  przekazana  Uczestnikom  Konkursu  na  adresy
internetowe podane na portfoliach
15.3.  Informacja  o  miejscu,  w  którym  odbędzie  się  wystawa wszystkich  prac  biorących  udział  w
Konkursie zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej Politechniki Opolskiej oraz
wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry Budownictwa i Architektury

16. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU

16.1. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy składać pocztą elektroniczną na adres emai:
kbia@po.opole.pl
16.2.  Wszelkie  wątpliwości  mogące  wystąpić  przy  interpretacji  Regulaminu  Konkursu  rozstrzyga
Politechnika Opolska i Komisja Konkursowa.

17. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU

17.1.  W uzasadnionych przypadkach Politechnika Opolska może przed upływem terminu składania
portoflio, zmodyfikować treść ustaleń niniejszego regulaminu.
17.2. Dokonane przez Organizatora zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu są wiążące dla
wszystkich  uczestników  Konkursu.  Odpowiedzi  na  pytania  uczestników Konkursu  w zależności  od
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decyzji Organizatora należy traktować jako zmiany lub doprecyzowanie treści niniejszego regulaminu
Konkursu wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
17.3.  Treść  każdej  dokonanej  zmiany  niniejszego  regulaminu  zostanie  zamieszczona  na  stronie
internetowej Politechniki Opolskiej.
17.4.  Informacje o ewentualnych zmianach treści niniejszego regulaminu przekazywane będą także
pocztą  elektroniczną również uczestnikom Konkursu w chwili dokonania zmiany.

18. ZESTAWIENIE TERMINÓW

18.1. Ogłoszenie Konkursu - 09.11.2016
18.2. Składanie portfolio - 29.11.2016
18.3. Ogłoszenie wyników rekrutacji do Konkursu - 02.12.2016
18.4. Etap pierwszy - 07.12.2016
18.5. Etap drugi - 09-10.12.2016
18.8. Etap trzeci 10.12.2016-28.02.2017
18.9. Prezentacja opracowanych projektów koncepcyjnych - 01.03.2017
18.10. Ogłoszenie wyników Konkursu 03.03.2017
Szczegółowy plan konkursu i warsztatów znajduje się w Załączniku nr 4.

19. WYTYCZNE PROJEKTOWE

19.1.  Tematem  Konkursu  jest  opracowanie  koncepcji  urbanistycznej  i  architektonicznej
zagospodarowania placu na II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu  jako
głównego placu na kampusie  jako obszaru wielu aktywności i wypoczynku. 

Celem  konkursu  jest  uzyskanie  najlepszej  koncepcji  architektonicznej,  funkcjonalnej
i przestrzennej,  rewitalizacji  obszaru  opracowania  w celu  podniesienia  jego  walorów społecznych,
gospodarczych i estetycznych oraz poprawienia atrakcyjności funkcjonalnej i użytkowej. Plac powinien
być  głównym  placem  kampusu  o  znaczeniu  rekreacyjnym,  reprezentacyjnym  oraz  kulturalnym,
dostosowanym  do  współczesnych  standardów projektowania  przestrzeni  publicznych  na  wysokim
poziomie estetycznym i funkcjonalnym.  Przewiduje się główną funkcję placu jako reprezentacyjno-
rekreacyjna,  mająca  w głównej  mierze  służyć  studentom i  pracownikom Politechniki  Opolskiej  w
przerwach między  zajęciami  oraz  po pracy  jako  miejsce  spędzania  czasu,  rozmów,  aktywności  na
świeżym powietrzu, dodatkowo uzupełnioną o funkcję kulturalną (miejsca na wystawy w plenerze).
Nowa aranżacja placu ma dawać wrażenie miejsca spokojnego, zachęcającego do siadania na trawie,
na ławkach i spędzania czasu. Zagospodarowanie placu oraz środki użyte do kształtowania przestrzeni
w  formie  posadzki,  małej  architektury,  zieleni,  trwałych  elementów  małej  architektury,  powinny
łączyć reprezentacyjność z wygodą i  wielofunkcyjnością i  być dostosowane do skali  urbanistycznej
oraz charakteru i  wyrazu architektonicznego kampusu.  Można nawiązać w aranżacji  przestrzeni  do
Politechniki, jej wydziałów itp. Plac powinien być atrakcyjny o każdej porze roku. 
19.2. Przyjęte rozwiązania będą podstawą dla inwestycji rewitalizacji placu. Przewidywany budżet na
realizację projektu 100 000zł.
19.3.  Należy  zachować  min.  100 miejsc  parkingowych jako miejsc  dla  pracowników i  studentów,
przewiduje się kontrolę dostępu dla samochodów osobowych.
19.4. Należy zaprojektować posadzkę placu - część utwardzona (parking, ciągi piesze, ciągi jezdne),
część zielona (zieleń niska - trawniki, średnia i wysoka, szpalery lub zespoły krzewów, na fragmencie
ogród chiński, przewiduje się zachowanie wszystkich drzew obecnie istniejących na tym terenie).
19.5. Należy przewidzieć elementy małej architektury (ławki; oświetlenie - podstawowe zapewniające
bezpieczeństwo  użytkowania  uwzględniające  ruch  pieszy  i  kołowy  oraz  dodatkowe  dekoracyjne;
fontanna; stojaki na rowery; częściowe zadaszenie placu lekką konstrukcją)
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19.6.  Należy przewidzieć miejsce na ekspozycję np.  fotografii,  prac studenckich oraz na elementy
sztuki (takie jak np. rzeźby, instalacje przestrzenne które mogłyby się stać miejscem informującym
o funkcji  miejsca),  elementy pozwalające na aktywności na świeżym powietrzu (np. gry terenowe,
napisz Politechnika Opolska) w celu ożywienia i przyciągnięcia studentów.
19.7. W zagospodarowaniu uwzględnić zróżnicowanie funkcjonalne różnych fragmentów placu wraz
z powiązaniem z otaczającymi budynkami Politechniki Opolskiej.
19.8.  Należy  stosować materiały  trwałe  i  odporna na warunki  atmosferyczne np.  kamień,  kostkę,
drewno, tworzywa sztuczne.
19.9. Należy przewidzieć etapowanie realizacji koncepcji.
19.9.  Wejście/wjazd  główny  na  II  kampus  w  miejscu  istniejącej  nowej  bramy,  uzupełniające
wejścia/wjazdy mogą być lokowane w innych miejscach
19.10.  Zaleca  się przeprowadzenie szerszej  analizy  terenu wykraczającej  poza obszar  opracowania
projektu w celu przewidzenia wpływu projektu na najbliższe otoczenie. Szczególnie dokładnie należy
przemyśleć kwestię uzupełnienia możliwości parkowania samochodów po częściowym ich usunięciu
z placu głównego kampusu.
19.11.  Wszystkie  rozwiązania  należy  projektować  z  uwzględnieniem  istniejących  warunków
technicznych, przepisów bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów odrębnych.
19.12.  Należy  wziąć  pod  uwagę  zapisy  wynikające  z  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego dla tego terenu (Załącznik nr.2)
19.13. Do dyspozycji studentów są zdjęcia terenu (Załącznik nr.3)
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