
 

 
KONKURS „ZAPROJEKTUJ ZIELONE MIASTO NA START” 
AKCJA „PRZYJAZNE MIASTA NA START – STOP ZMIANOM KLIMATU!” 

  
 

REGULAMIN 
 
I. ORGANIZATOR  
 

1. Organizatorem Konkursu „Zaprojektuj zielone miasto na start” jest Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie 33-100,  
ul. Przemysłowa 27. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Przyjazne miasta na start – STOP zmianom 
klimatu”. 

 
II. CEL KONKURSU 
 

Promowanie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji 
do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeby ochrony 
środowiska.  

 
III. WARUNKI KONKURSU 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów wyższych na kierunkach: architektura, 

urbanistyka, architektura krajobrazu i budownictwo z terenu całej Polski. 
 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie swojego pomysłu (projektu graficznego) na 
zagospodarowanie wybranego terenu przestrzeni publicznej/obiektu/budowli (uwzględniając m. in. 
budownictwo pasywne, energooszczędne, zielone dachy, parki miejskie, ścieżki rowerowe – bardzo 
szeroki zakres pomysłów)  na terenie swojego miasta/miejsca zamieszkania. 
 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 
 

4. W konkursie mogą brać udział także zespoły projektowe, w skład których wchodzi więcej niż jedna 
osoba fizyczna (max. 3). Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika. Zespół wyznacza osobę, 
która reprezentuje go w Konkursie. 
 

5. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do 
nadesłanych lub dostarczonych do siedziby Organizatora Konkursu prac oraz, że nie naruszają one w 
żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich. 
 

6. Twórcy pracy nagrodzonej i wyróżnionych zobowiązują się przenieść na Organizatora, w drodze 
oświadczenia, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów za wynagrodzeniem równym 
przyznanej nagrodzie pieniężnej, o której mowa w punkcie V niniejszego regulaminu i zgadzają się 
bez zastrzeżeń na wykorzystanie projektów koncepcyjnych przez Organizatora Konkursu – Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - we wszelkich formach, prasa, druk, reklama, internet oraz na 
innych polach eksploatacji określonych w umowie o przeniesienie praw autorskich. 
 

7. Prace należy przesyłać wydrukowane w formacie 100x70 utwardzone: 

 forma wykonania – dowolna 
  

8. Niezbędne załączniki: 

 projekt 

 formularz zgłoszeniowy 

 zapis elektroniczny pracy: plansza lub plansze w całości (format 100 x 70 cm, 300 dpi)  

 opis koncepcji (we wskazanym miejscu w karcie zgłoszeniowej max 1000 znaków) 
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 zdjęcie/a istniejącej przestrzeni miejskiej/obiektu/budowli na podstawie, której uczestnik 
zaprojektuje swój innowacyjny pomysł. Wymogiem będzie, aby zdjęcie/a w pełni oddawały 
aktualny stan zagospodarowania danej przestrzeni. 

 
9. Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia. Pozostałe prace na planszach nie podlegają zwrotowi. 
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU: 
 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem uczestnik przesyła pracę wraz z załącznikami na adres Biura 
Organizacyjnego: 

 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Przemysłowa 27A 
33-100 Tarnów 
 
Z dopiskiem:  „Zaprojektuj zielone miasto na start” 
 
W terminie: od 10 kwietnia do 20 czerwca 2014 (Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia 
terminu nadsyłania wniosków zgłoszeniowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach). 

 
2. Po zakończeniu przyjmowania płac Jury konkursu dokonuje oceny nadesłanych projektów. 

 
Kryteria oceny: 
 
a) oryginalność zgłoszonej pracy 
b) realność wykonania/zastosowania 
c) skuteczny w aspekcie ekologicznym np. przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania 

ekosystemów miejskich i poprawy jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych. 
 

3. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród finansowych  przewiduje się do końca czerwca 2014. 
 

Oficjalne gratulacje i prezentacja projektów planowana jest na datę październikową podczas Kongresu 
„Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom” Warszawa. 

 
V. NAGRODY PRZYZNAWANE W RAMACH KONKURSU: 
 
Dla zwycięzców konkursu przewidujemy 3 atrakcyjne nagrody pieniężne: 
 

 1 miejsce 5 tys. zł,  

 2 miejsce 3 tys. zł,  

 3 miejsce 2 tys. zł. 
 
Obdarowany zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody. 
 
VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS 
 

1. Organem oceniającym wnioski konkursowe jest Jury. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury. 
 

2. Zadania Jury Konkursu: 
 

 dokonuje oceny nadesłanych prac 

 typuje Laureatów 


