


            CELE PROJEKTU- 

              HYDRANT GDAŃSKI 

Główne cele projektu to: 

• Mądre i estetyczne urządzanie przestrzeni 

miejskiej poprzez zastosowanie oryginalnego wzoru 

urządzeń technicznych 

• Ożywienie współpracy między studentami a 

doświadczonymi projektantami 

• Ułatwienie startu zawodowego studentom lokalnych 

uczelni 

• Umacnianie pozytywnego wizerunku Gdańska w Polsce 

i w Europie 

   



             MIEJSKI WZÓR  

• Celem konkursu jest wyłonienie, oryginalnego, gdańskiego wzoru 

hydrantów przeciwpożarowych 

• Inspiracją do projektowania mają być herb, flaga i logo Miasta 

Gdańska: 

 

 

 

 

• Wybrana w konkursie koncepcja hydrantu zostanie zastosowana w 

okolicach lokalnych instytucji publicznych (urzędów, siedzib 

spółek miejskich, bibliotek, sądów, ośrodków kultury itd.)celem 

identyfikacji tych placówek w przestrzeni Gdańska. W 2015 i 

2016 roku powstanie około 150 takich urządzeń.  

• Gdański hydrant to połączenie estetyki wzorniczej, lokalnej 

tożsamości oraz funkcji technicznej.  

 



                               INSPIRACJA -        
GDAŃSKIE LWY 

Dlaczego lwy? 

 

 550 lat temu król Kazimierz Jagiellończyk udzielił Gdańskowi "Wielkiego 
Przywileju”, zgodnie z którym miasto stało się niezawisłą republiką 
kupiecką pod zwierzchnością króla polskiego. Gdańsk uzyskał znaczące 
korzyści gospodarcze, całkowity samorząd, prawo prowadzenia polityki 
zagranicznej i bicia monety, a także zgodnie z "Przywilejem Herbowym” prawo 
do umieszczania w swoim herbie złotej królewskiej korony górującej nad 
dwoma białymi krzyżami.  

 

Od tego czasu gdańską tarczę herbową podtrzymują dwa okazałe lwy, które są 
symbolem najwspanialszych cnót, takich jak: 

 
• Odwaga 

• Siła duchowa i fizyczna 

• Opiekuńczość wobec słabych 

• i chorych 

• Uczciwość - Wierność zasadom  

• Lojalność wobec przyjaciół  

• Otwartość wobec obcych 

 

 
  
 
 
 



             KONKURS 

• Organizatorami Konkursu są Miasto Gdańsk i Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z 

o.o.  

• Przedmiotem konkursu jest koncepcja wzornicza 

gdańskiego hydrantu.  

• Konkurs skierowany jest przede wszystkim do 

studentów lokalnych uczelni: Politechniki 

Gdańskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  

• Prace konkursowe mogą składać uczestnicy 

indywidualni, jak i grupy (z tym, że członkiem 

grupy konkursowej musi być przynajmniej jeden 

student ww. uczelni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           KRYTERIA  

             OCENY PRAC 

• 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  

 



             HARMONOGRAM 

KONKURSU i GŁOSOWANIE  

• Konkurs trwa do 10 czerwca 2015 r.  

 

Harmonogram konkursu: 

06 maja - ogłoszenie konkursu 

31 maja – termin przesłania 

projektów do godziny 23:59 na 

adres:  KONKURS@GIWK.PL 

10 czerwca – ogłoszenie wyników 

konkursu na stronie: www.giwk.pl  

 

mailto:KONKURS@GIWK.PL
http://www.giwk.pl/


              NAGRODY 

 

 

• I miejsce- 3000 zł 

• II miejsce 2000 zł 

• III miejsce 1000 zł  

 



           ZGŁOSZENIA 

Co zawiera zgłoszenie? 

 

Zgłoszenia powinny zawierać 

 

• Prace Konkursową - przygotowaną zgodnie z 
wytycznymi 

• Wypełniony formularz – załącznik nr 2 do 
regulaminu 

• 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.  

  



KONTAKT    

 

Pytania prosimy kierować na 

adres: konkurs@giwk.pl  

mailto:konkurs@giwk.pl

