
 

 

 

 

 

 

 

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska- Katedra Sztuk Wizualnych, zaprasza  

studentów kierunków projektowych szkół artystycznych do udziału  w konkursie  na projekt  

,,KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA - PRZEPRAWA” wykonanego z  tektury  falistej 

wielowarstwowej. Efektem konkursu ma być wykonanie  przez uczestników konstrukcji, których 

właściwości i przydatność jako elementy przeprawy zostaną potwierdzona podczas pokazu ,  

10-13 maja 2017 roku. Producent tektur spółka  Bart  w Sulnowie (Świecie) zapewni tekturę 

falistą potrzebną  do wykonania konstrukcji i zabezpieczy miejsce wykonania prac.  

Zasady konkursu i jego warunki podane są w załączonym regulaminie.   

 

REGULAMIN   

             konkursu pt. ,,KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA - PRZEPRAWA” 

spis treści 

1.  Organizatorzy, organizacje i instytucje współpracujące, forma i rodzaj konkursu,  
     cel i zadanie konkursu, obsługa konkursu. 
2. Wymagalny zakres opracowania projektu. 
3. Kryteria oceny prac konkursowych. 
4. Terminy. 
5. Nagrody. 
6. Sposób wykorzystania prac konkursowych, prawa autorskie. 

      7. Załączniki rysunkowe  

 
 
 
 
 



  § 1. Organizatorzy, sponsor i uczestnicy konkursu  oraz    formy uczestnictwa  
         w konkursie.   
 
Organizatorami konkursu są: 
BART spółka z o.o. w Sulnowie  86-100  Świecie,  
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska- Katedra Sztuk Wizualnych, 
 
Sponsorem konkursu jest BART spółka z o.o. w Sulnowie 
Konkurs ma formę konkursu zamkniętego.  
Komisja konkursowa na podstawie nadesłanych koncepcji zakwalifikuje po jednym zespole 
dwuosobowym z pośród studentów kierunku architektura wnętrz lub wzornictwa, z niżej 
wymienionych uczelni  zaproszonych do udziału konkursie, tj : 
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,    
- ASP w Gdańsku, 
- Uniwersytetu  Artystycznego w Poznaniu, 
- ASP w Warszawie, 
- ASP w Krakowie, 
- ASP we Wrocławiu, 
- ASP w Łodzi, 
- SSW Sopot 
- Politechnika Poznańska, Architektura Wnętrz 
  § 2. Cel i zadania konkursu.  
 
UDZIAŁ W KONKURSIE MOŻLIWY JEST TYLKO W ZESPOŁACH  DWUOSOBOWYCH. 
 
Celem konkursu jest zaprojektowanie formy przestrzennej z tektury falistej, który mógłby pełnić 
funkcję przeprawy, pozwalającego na zastosowanie jako części okazjonalnego wydarzenia 
plenerowego. Przewidziana rozpiętość konstrukcji między przyczółkami wykonanymi z dwóch 
płyt betonowych typu ,,jumbo” wynosi 4,5 m. (patrz załącznik graficzny nr 1)  
 
Projekt koncepcyjny powinien określać wstępną wizję projektowanego obiektu.  
Dozwolone jest użycie wyłącznie tektury falistej dostarczonej przez organizatora, jako materiału 
budulcowego oraz czterech drewnianych szpilek konstrukcyjnych wykonanych z drewna 
bukowego. Tektura falista siedmiowarstwowa o wymiarach grubość 11 mm, długość 1,5 m, 
szerokość 2,4 m. 
Sposób użycia materiału i jego przetworzenia musi polegać na składaniu, klejeniu, bądź 
zszywaniu.  
Nie ma możliwości  dodatkowego zabezpieczania wodoodpornego otrzymanej tektury. 
Zaprojektowane elementy konstrukcji obiektu, powinny spełniać podstawowe normy wynikające 
z zasad ergonomii, bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. 
Prototypy nagrodzonych projektów będą wykonane przez zwycięzców podczas warsztatów 
projektowych w maju 2017 roku w ośrodku szkoleniowym spółki BART w Tleniu. 
Konkurs podzielony jest na dwa etapy.  
Zadaniem konkursowym, w pierwszym etapie jest zaprezentowanie i przesłanie projektu  

koncepcyjnego elementu zabawowego na adres e-mail barbara_korbal@wp.pl 
Prezentacja musi zawierać wszystkie elementy wymienione ust. § 2 
Zwycięzcy I etapu zostają zaproszeni do Bart spółki z o.o. na warsztaty projektowe, w czasie 
których  zrealizują swój projekt w skali 1:1. 
§ 3. Wymagalny zakres opracowania projektu. 
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ETAP I  
Prezentacja multimedialna zawierająca projekt koncepcyjny. tzn: 
rysunki,  zdjęcia makiety w skali 1:10. 
 
ETAP II  
Wykonanie prototypu obiektu w skali 1:1 

 
 
 § 4. Technika opracowania projektów   
 
ETAP I  
 
Projekt należy przesłać w formacie PDF na wskazany adres e-mail w plikach o łącznym 

rozmiarze do  20 MB (barbara_korbal@wp.pl) 
 
ETAP II  
 
Wykonanie prototypu w skali 1:1 podczas warsztatów projektowych. Praktyczne wykazanie jego 
przydatności i atrakcyjności w teście przeprawowym przez wyznaczonego przez zespól 
uczestnika z grupy. 
  
 
 § 5.  Kryteria oceny prac konkursowych  
 
Nadesłane prace konkursowe oceniane będą w obu etapach pod kątem: 
-nowatorstwa konstrukcji oraz użycia materiału- 50%, 
-atrakcyjności wizualnej, czytelności idei- 30% 
-zgodności z regulaminem konkursu-20% 
Warunkiem spełnienia wymogów II etapu konkursu jest pokonanie wyznaczonego  
w regulaminie dystansu przez jednego z członków zespołu z wykorzystaniem wykonanej 
kompozycji – konstrukcji. 
 
 
 

§ 6. Terminy i sposób składania prac konkursowych oraz terminy oceny prac    

ETAP I 

Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail barbara_korbal@wp.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do godziny 24.00, dnia 27 kwietnia 2017r. 

Składający pracę konkursową wszyscy członkowie zespołu, o którym mowa 1 ust. 4 pkt. 

2) przesyłają skan pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem 

stanowiącym załącznik nr 1.  

W dniu 29 kwietnia 2017 r. odbędzie się kwalifikacja przez komisję konkursową, 

nadesłanych projektów, do II etapu konkursu  . 

Wyniki  pierwszego etapu komisja konkursowa ogłosi w dniu 29 kwietnia 2017 r. 

Komisja konkursowa wytypuje do drugiego etapu po jednym projekcie konkursowym z 

każdej uczelni zaproszonej do konkursu.  
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Wykaz osób zakwalifikowanych do drugiego etapu  zostanie ogłoszony na  stronie 

internetowej UTP w Bydgoszczy  i Spółki BART, w zakładce „KOMPOZYCJA 

PRZESTRZENNA - PRZEPRAWA”  

O wynikach I etapu zostaną powiadomione uczestniczące w konkursie uczelnie  oraz 

osoby zakwalifikowane do II etapu, na podane przez siebie kontralty emaliowe. 

ETAP II 

1. Warsztaty projektowe  odbędą się w terminie od 10-13 maja 2017roku w  ośrodku  

szkoleniowym  w Tleniu. (10 maja zakwaterowanie w godzinach wieczornych) 

 2. Zespołom, o których mowa w  § 6  organizatorzy  zapewniają: 

- nieodpłatny  pobyt  z noclegiem  i wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) podczas 

warsztatów projektowych,  

- materiały w postaci tektury falistej siedmio - warstwowej w ilości maksymalnej po 50 

szt. .na każdy zespół oraz naklejki reklamowe. Fala konstrukcyjna biegnie równolegle do 

dłuższego boku arkusza.  

- miejsce do wykonania ciecia  kartonów 

- klej do tektury 

3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 7. Komisja konkursowa   

W skład komisji konkursowej wchodzi po 3 ( trzech ) przedstawicieli organizatorów wskazanych 

w § 1 ust. 1 pkt.1) i 2) .Członkowie komisji, o których mowa w ust. 1 wybierają spośród siebie 

przewodniczącego komisji . 

Prace konkursowe ocenia komisja w składzie nie mniejszym niż 5 osobowym. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego  komisji. 

Komisja sporządza protokół zawierający wyniki poszczególnych etapów konkursu oraz protokół 

potwierdzający ostateczny wynik konkursu. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze   

 § 8.  Nagrody  

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego dla zespołów, 

które zajmą miejsca od 1-3. O przyznaniu miejsca i  nagrodach decyduje komisja konkursowa. 

§ 9. Sposób wykorzystania prac konkursowych, prawa autorskie oraz prawa własności 

przemysłowej . 



 

Autorom nagrodzonych prac – z zastrzeżeniem ust. 5-przysługują: 
autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów  powstałych w czasie konkursu. 

Uprawnienia wynikające z ustawy , o której mowa w ust 8 pkt. 3) , w szczególności prawo do 
zgłoszenia i domagania się ochrony patentu, wzoru użytkowego ,wzoru przemysłowego i znaku 
towarowego. 
W razie zamiaru zbycia przez autorów nagrodzonych prac majątkowych praw autorskich oraz 
praw zbywalnych określonych w ustawie , o której mowa w ust. 8 pkt. 3)  pierwszeństwo ich 
nabycia przysługuje BART spółce z o.o.  

 

W razie zamiaru udzielenia przez autorów nagrodzonych prac licencji na zarobkowe 
wykorzystywanie wyników prac konkursowych , pierwszeństwo w uzyskaniu licencji ma BART 
spółka z o.o.  
 

Autorzy  nagrodzonych prac mogą zawierać z BART spółką z o.o. umowy zmierzające do 
komercyjnego wykorzystania prac konkursowych  
 
Organizatorzy konkursu mają prawo – bez konieczności uzyskania zgody autorów 
nagrodzonych prac – do: 
 
-Podania wyników konkursu do wiadomości publicznej przez poinformowanie o nich na swoich 
stronach internetowych oraz w wydawnictwach pokonkursowych 

-Nieodpłatnego wykorzystania ich w celach reklamowych, edukacyjnych i informacyjnych ( w 
szczególności związanych z kolejnymi edycjami konkursu oraz organizacja innych konkursów ) , 
w szczególności polegającego na: publicznej ich prezentacji w dowolnej formie, publicznego 
informowania o tym, że utwory powstały w ramach konkursu, którego byli organizatorami . 
 
Ponadto BART spółka z o.o. ma prawo do publicznego informowania , iż była sponsorem 
konkursu, w czasie którego powstały nagrodzone utwory, 
 
Organizatorzy wskazani w § 1 nabywają  ( w częściach równych, to jest po 50% ) prawo 
własności wszystkich egzemplarzy prac konkursowych nagrodzonych w czasie trwania 
konkursu. 

 
W sprawach nie określonych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają 
przepisy: 

kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
( tekst jednolity z dnia Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ), 
ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,,KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA - PRZEPRAWA” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, dnia…………..2017r. 



 

 

 

 

                                             OŚWIADCZENIE  

Ja …………………………………………………………………………., zamieszkały 

w……………………………………………, PESEL……………………….. 

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pt ,,KOMPOZYCJA 

PRZESTRZENNA - PRZEPRAWA”  i wyrażam zgodę na przystąpienie do konkursu,  

na warunkach określonych w tym regulaminie. Mój kontakt emaliowy   

to  ………………………………………………… 

 Dane osobowe podałem dobrowolnie i wyrażam  zgodę na ich  przetwarzanie. 

  Zostałem pouczony o moich prawach wynikających z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. 

zm. ) w zakresie  udostępnionych przeze mnie danych osobowych.  

  Projekt zgłoszony do konkursu nie był dotąd prezentowany i nie uczestniczył  

w konkursach oraz nie narusza praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób 

trzecich. 

         

 

……………………………….. 

          (imię i nazwisko) 

 

 


