
       
                                                                                            

 

 

                      

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ WZORNICZĄ OBUDOWY 
GDAŃSKICH HYDRANTÓW 

 
 

 
 

1. ORGANIZATORZY 

 

Organizatorami konkursu są: Miasto Gdańsk i Gdańska Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z.o.o 

 

2. CEL KONKURSU  

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji wzorniczej obudowy 

gdańskiego hydrantu. Nowe obudowy zostaną zastosowane do produkcji 

hydrantów, które zostaną usytuowane przy budynkach użyteczności publicznej 

w Gdańsku. Element ten ma być wyróżnikiem gdańskich instytucji publicznych, 

ozdobą miasta i jednocześnie spełniać swoje podstawowe funkcje. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestnikami konkursu mogą być studenci: 

Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku lub grupy 

interdyscyplinarne, w których co najmniej jedna osoba jest 

studentem/studentką Politechniki Gdańskiej lub Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu  i ich 

najbliżsi krewni. Uczestnicy mogą  złożyć dowolną liczbę Prac Konkursowych. 

 

4. FORMUŁA KONKURSU 

 

Wyłonienie najlepszego projektu będzie odbywać się na podstawie ocen sądu 

konkursowego. Sąd konkursowy wyłoni trzy prace, które zdobędą największą 

liczbę punktów. Sąd konkursowy będzie oceniać prace według opisanych w 

regulaminie kryteriów oceny.  

 

5. ZADANIE KONKURSOWE  

 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu koncepcji wzorniczej obudowy 

gdańskiego hydrantu, który stanie się elementem wyróżniającym budynki 

użyteczności publicznej w Gdańsku. Całościowy projekt hydrantu powstanie w 

późniejszej fazie realizacji inwestycji, we współpracy z producentem. Autor/ 

Autorzy zwycięskiej pracy będą mieli możliwość uczestniczenia w procesie 
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inwestycyjnym - w wykonaniu całościowej dokumentacji projektu i czuwać nad 

artystyczną i estetyczną stroną produkowanych obudów.  

Koncepcja wzornicza musi: 

 

 w czytelny sposób komunikować inspirację w postaci heraldycznych 

gdańskich lwów, 

 spełniać wymogi techniczne (załącznik nr 1 regulaminu) 

 

6. TERMINY 

 

05 maja - ogłoszenie konkursu 

31 maja – termin przesłania projektów do 23:59 KONKURS@GIWK.PL 

10 czerwca – ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.giwk.pl  

 

 

7. SPOSOBY PRZYGOTOWANIA  PRACY KONKURSOWEJ  

 

7.1 Forma oddania Pracy Konkursowej 

 

 Praca konkursowa musi zostać przedstawiona na formacie A3 w orientacji 

poziomej 

 Jeden projekt może zostać przedstawiony na planszach w ilości 1-4 

 Prace Konkursowe należy zapisać w formacie PDF lub JPG 

 
7.2 Zawartość merytoryczna Pracy konkursowej 

Praca konkursowa musi zawierać: 

 Opis idei projektu 

 Rysunki techniczne projektowanego obiektu z podstawowymi 

wymiarami (skala 1:10) 

 Wizualizacje projektowanego obiektu na tle tkanki miejskiej (min. 2) 

 

 

8. ZGŁOSZENIA  

 

Zgłoszenia powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres 

KONKURS@GIWK.PL  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 roku 

do godziny 23:59. Prace po przesłaniu zostaną zakodowane. Prace 

przekraczające wielkością rozmiar dopuszczalnego pliku przesyłanego droga 

mailową, muszą zostać przesłane za pośrednictwem dysku internetowego (w 

mailu zgłoszeniowym należy zawrzeć link do pobrania plików). 

 

Zgłoszenia powinny zawierać 

 Prace Konkursową - przygotowaną zgodnie z wytycznymi 

 Wypełniony formularz – załącznik nr 2 do regulaminu 

mailto:KONKURS@GIWK.PL
http://www.giwk.pl/
mailto:KONKURS@GIWK.PL
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 Podpisane i zeskanowane Oświadczenie dot. praw autorskich -  załącznik 

nr 3 do regulaminu 

 Skan legitymacji studenckiej jednego z członków grupy projektowej 

Zgłoszenia niekompletne i przesłane po wyznaczonym terminie nie będą 
brały udziału w konkursie.  

9. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

 

Prace konkursowe będą oceniane dwuetapowo: 

 

I ETAP- zgodność z wytycznymi technicznymi. Do kolejnego etapu przechodzą 

tylko prace, które w 100% spełniają warunki specyfikacji technicznej.  

 

II ETAP- Jury będzie oceniać prace według następujących kryteriów:  

 

 sposób wykorzystania  identyfikacji wizualnej miasta Gdańska 

(herb, logo, gdańskie lwy) 

 czytelność komunikatu 

 oryginalność pomysłu  

 dostosowanie wzoru do specyfiki Miasta Gdańska  

 dostosowanie wzoru do charakteru instytucji publicznych Miasta 

Gdańska 

 nowatorskie podejście do projektu formy wzorniczej w tkance 

miejskiej 

 spójność koncepcyjna  

 

W każdym z kryteriów, każdy członek sądu konkursowego może przyznać 

maksymalnie 10 punktów. Sąd przyznaje pełne punkty. Formularz ocen 
sądu i protokół z obrad będzie do wglądu u Organizatora konkursu.  

Wszystkie kryteria maja taka sama wagę, a członkowie Sądu 

konkursowego mają równocenne głosy.  
Nagrody otrzymują autorzy tych prac, które otrzymają największą  ilość 

punktów po zsumowaniu ocen wszystkich członków Sądu konkursowego.  
10. SĄD KONKURSOWY  

 

Skład sądu konkursowego zostanie ogłoszony do 15 maja 2015 r. i podany do 

wiadomości na stronie www.giwk.pl  

 

 

11. NAGRODA  

 

Uczestnikom konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: 

I miejsce- 3000 zł 

II miejsce 2000 zł 

III miejsce 1000 zł  

http://www.giwk.pl/
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O kolejności zajętego miejsca decyduje łączna liczba punktów przyznanych 

przez Sąd konkursowy. Nagroda przypisana jest do pracy konkursowej, bez 

względu na ilość jej autorów.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przekazania zwycięskiej pracy 

konkursowej do realizacji.  

 

Zdobywcom nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

12. PRAWA AUTORSKIE 

 

Przyjęcie nagród pieniężnych jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych na rzecz GIWK wraz z 

zezwoleniem na zmianę projektu i ingerencje w jego treść, a także zezwoleniem 

na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowania utworu.  

 

Organizator ma prawo do posługiwania się danymi o laureatach konkursu na 

potrzeby Konkursu w czasie jego trwania jak i po jego rozstrzygnięciu.  

Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, 

kiedy jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich, obowiązujące 

przepisy prawa lub Regulamin. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje regulaminu.  

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych jego uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

Załączniki do Regulaminu: 
Załącznik nr 1: Wytyczne techniczne do projektowania obudowy hydrantu 

Załącznik nr 2: Formularz – dane osobowe uczestnika/ uczestników konkursu 

Załącznik nr 3: Oświadczenie dot. praw autorskich 

Załącznik nr 4: Idea konkursu  

 

 
 


