Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania „suchej fosy”
w Lidzbarku Warmińskim.
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania „suchej fosy”
w Lidzbarku Warmińskim (część działki nr 62/25 obręb nr 7 o powierzchni 0,85 ha). Termin zgłaszania prac
konkursowych od 14 marca 2015 roku do 15 kwietnia 2016 roku. Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową,
osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.
Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem pomysłu i funkcjonalności koncepcji zagospodarowania
terenu. Priorytetem jest wyeksponowanie zabytkowych murów obronnych oraz kaskady wodnej, a także
rozplanowania elementów zieleni czy małej architektury. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która mogłaby pełnić funkcję miejsca spotkań i spacerów (również dla osób
niepełnosprawnych) oraz kameralnych wydarzeń kulturalnych. Dla terenu objętego konkursem obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty ochroną konserwatorską, wymaga
wkomponowania i małej ingerencji w otoczenie.
Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna:
a) studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne
lub gospodarka przestrzenna,
b) osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
lub budownictwo.
Uczestnikami konkursu nie mogą być:
a) osoby będące członkami Jury Konkursowego,
b) osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,
c) osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Organizatora.
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej,
a także poprawne uzupełnienie karty zgłoszeniowej i niezbędnych do Regulaminu załączników.
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:


walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca, a zarazem wpisujące się w istniejąca już
przestrzeń



realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań



funkcjonalność proponowanych rozwiązań

Przewidziano jedną nagroda główną w wysokości 2000, 00 zł oraz trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o
wartości do 150 zł brutto każda. Ponadto, jeśli dana koncepcja lub jej część zostanie wykorzystana, Organizator
umieści na obszarze konkursowym informację na temat Laureata Konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 kwietnia 2016 roku na Portalu Miejskim www.lidzbarkw.eu
oraz Facebooku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, a także na łamach prasy lokalnej.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Załącznik nr 1

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCPECJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU „SUCHEJ FOSY” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
1. Numer identyfikacyjny pracy konkursowej (wypełnia organizator konkursu):

2. Imię i nazwisko autora pracy

3. Adres korespondencyjny

4. Adres e-mail

5. Telefon

Składam Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że dołączam również dokumenty i oświadczenia,
wskazane w Regulaminie Konkursu.

Data, imię, nazwisko, czytelny podpis

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku
z udziałem w niniejszym Konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu
oraz przekazania nagrody) oraz w celach marketingowych przez Organizatora.
9.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
9.3. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9.4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9.5. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz żądania usunięcia.

Data, imię, nazwisko, czytelny podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

1. Niniejszym zobowiązuję się, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie
naruszyłem/am praw autorskich osób trzecich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących
osobom trzecim, oraz że przysługują mi wszystkie prawa do pracy zgłoszonej w niniejszym konkursie.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich
będące wynikiem złożenia przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej.

2. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na:
2.1. prezentacje prac bez wynagrodzenia z tego tytułu,
2.2. bezpłatne korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu
nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy
rzutnika,
b) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów promocyjnych
konkursu, w katalogu konkursowym oraz w ośrodkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci
komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
2.3. nabycie przez Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych,
z których korzystać może na następujących polach eksploatacji:
a) wskazanych w pkt 2.2,
b) w stosunku do pracy wybranej do realizacji Organizator zastrzega sobie prawo:
- wniesienia uwag i zmian do projektu, które pozwolą na jego realizację w terenie,
- opracowywaniu projektu,
- jego adaptacji lub przeróbki wg wskazań Organizatora konkursu,
c) wykonaniu robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie projektu i opracowań zależnych.

Data, imię, nazwisko, czytelny podpis

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA
„SUCHEJ FOSY” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100
Lidzbark Warmiński, NIP 743 197 57 09

1.2 Regulamin konkursu dostępny na stronie Organizatora konkursu www.lidzbarkw.eu
1.3 Wszelka korespondencję związaną z niniejszą konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski,
ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, z dopiskiem „Konkurs na zagospodarowanie
terenu „suchej fosy” w Lidzbarku Warmińskim.”
1.4 Wszelkie zapytania należy kierować na adres mailowy portal@lidzbarkw.eu lub kontaktować
się telefonicznie pod numerem telefonu 89 767 85 17 w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku
do piątku.

2. FORMA KONKURSU
2.1 Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego.
2.2 Konkurs prowadzony jest i rozstrzygany w języku polskim. Dokumenty, a także część rysunkowa
i opisowa Konkursu musza być sporządzone w języku polskim.
2.3 Ogłoszenie konkursu następuje 14 marca 2016 roku, prace można składać do 15 kwietnia 2016 roku,
ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2016 roku na Portalu Miejskim www.lidzbarkw.eu
oraz Facebooku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, a także na łamach prasy lokalnej.
2.4 Organizator zastrzega możliwość zmian termonów. O ewentualnej zmianie terminów Organizator
konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora
www.lidzbarkw.eu.

3. JURY KONKURSU
3.1 Jury konkursy powołuje Organizator Konkursu
3.2 Jury będzie obradować w składzie 5-osobowym.
3.3 W przypadku zaistnienia powodów uniemożliwiających wykonanie funkcji przez któregoś z członków Jury
Konkursu, zostaną powołane w ich miejsce nowe osoby wybrane przez Organizatora Konkursu.
3.4 Do zadań jury konkursu należy: udzielanie odpowiedzi na nadesłane pytania, ocena prac konkursowych,
wybór pracy nagrodzonej oraz wskazanie wyróżnionych, sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyników
Konkursu.

4. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
4.1 Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „suchej fosy”
w Lidzbarku Warmińskim.
4.2 Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania w/w terenu.
4.3 Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa oraz podjęcie dyskusji na temat kształtowania terenów
publicznych w przyszłości względem ich użyteczności, a także stworzenie pomysłu na ciekawą przestrzeń
publiczną.

5. OBSZAR OBJETY KONKURSEM
5.1 Obszar objęty ochrona konserwatorską, strefa A ochrony konserwatorskiej i strefa ochrony
archeologicznej.
5.2 Teren objęty MPZP.
5.3 Teren podmokły.

6. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO
6.1 Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, zieleni
i elementów małej architektury.
6.2 Rezultatem konkursu powinien być ciekawy pomysł na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej jako
miejsca spotkań i spacerów (również dla osób niepełnosprawnych) oraz organizacji kameralnych imprez
kulturalnych.
6.3 Obszar wymaga wyeksponowania murów obronnych oraz istniejącej kaskady wodnej.
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
7.1 Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna:
a) studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie
przestrzenne lub gospodarka przestrzenna,
b) osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka
przestrzenna lub budownictwo.
7.2 Nie mogą być Uczestnikami Konkursu:
a) osoby będące członkami Jury Konkursowego,
b) osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,
c) osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu w tym pracownicy Organizatora Konkursu.
7.3 Uczestnik może złożyć kilka prac konkursowych.
7.4 Składając pracę konkursową Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
7.5 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do podejmowania w sprawach spornych decyzji, które
są nieodwołalne i niezaskarżalne.

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW Z ORGANIZATOREM KONKURSU
8.1 Uczestnicy mogą się zwracać poczta elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie do Organizatora Konkursu
na adres: portal@lidzbarkw.eu, Urząd Miejski, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
lub pod numerem telefonu 89 767 85 17.
8.2 Informacje o Konkursie wraz z Regulaminem znajdować się będą na stronie internetowej Organizatora
www.lidzbarkw.eu.
9. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
9.1 Praca oraz zgłoszenie powinno być czytelne i jednoznaczne oraz wyczerpywać temat konkursu.
9.2 Część graficzną należy przygotować w formie elektronicznej oraz papierowej (min. A2, max A0).
9.3 Część opisowa w wersji elektronicznej ma stanowić jedynie komentarz do danej koncepcji.
Prace należy złożyć lub nadesłać w formie płyty CD oraz w wersji papierowej. Prace należy składać
lub przesyłać na adres Organizatora (z dopiskiem „Konkurs na zagospodarowanie terenu „suchej fosy”
w Lidzbarku Warmińskim”) w terminie do 15 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00.
9.4 Wraz z pracą konkursową Uczestnik składa kartę identyfikacyjną Uczestnika Konkursu, stanowiąca
załącznik nr 1 oraz oświadczenie wg wzoru stanowiący załącznik nr 2. Uczestnik składa także dokumenty
potwierdzające spełnienie wymagań merytorycznych (zaświadczenie z uczelni, kopia dyplomu itp.).
9.5 Prace konkursowe należy składać w opakowaniach zawierających: płytę CD/DVD zawierająca zapis
elektroniczny pracy konkursowej, kopertę z czytelnie podpisaną kartą, oświadczeniem oraz dokumentem
potwierdzającym spełnienie wymagań merytorycznych oraz projekt w formie graficznej.

10. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
10.1 Jury konkursu na posiedzeniu zamkniętym dokonuje oceny prac w zakresie zgodności z wymaganiami
określonymi w Regulaminie, dokonuje wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz prac wyróżnionych.
10.2 Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
 walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca, a zarazem wpisujące się w istniejąca już
przestrzeń,
 realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań,
 funkcjonalność proponowanych rozwiązań.
11. NAGRODY I OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIECIU KONKURSU
11.1 Nagroda główna to 2000, 00 zł. Ponadto, jeśli dana koncepcja lub jej część zostanie wykorzystana,
Organizator umieści na obszarze konkursowym informację na temat Laureata Konkursu.
11.2 Wyróżnienia i nagrody rzeczowe otrzymują trzy wyróżnione projekty. Wartość każdej nagrody
rzeczowej to kwota do 150 zł brutto.
11.3 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie Organizatora do 29 kwietnia
2016 roku.
11.4 Nagroda zostanie wypłacona w terminie uzgodnionym z Laureatem. Od nagrody zostanie pobrany i
odprowadzony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.5 Wręczenie symbolicznego bonu, nagród rzeczowych oraz dyplomów odbędzie się w siedzibie
Organizatora. Osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w oficjalnym wręczeniu nagród, nagrody zostaną
dostarczone pocztą.
11.6 O terminie oficjalnego wręczenia nagród Uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie przez
Organizatora konkursu. Termin zostanie również ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
12. ZAŁĄCZNIKI
Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej
Wzór oświadczenia uczestnika
Dokumentacja fotograficzna
Mapa sytuacyjno wysokościowa
Wypis z MPZP

