
REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator konkursu:  

Burmistrz Krapkowic z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17,     
47-303 Krapkowice 

tel. 77/ 44 66 800 

fax. 77/ 44 66 888 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Naczelnik Wydziału GKI – Katarzyna Kubacka  

tel. 77/ 44 66 861 

Poczta elektroniczna: k.kubacka@krapkowice.pl 

2. Przedmiot konkursu:  

 

2.1 Nazwa nadana konkursowi przez Organizatora konkursu:   

 

„Zagospodarowanie dworca PKS w Krapkowicach na centrum przesiadkowe”  

 

2.2 Opis pracy konkursowej: 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca PKS w 

Krapkowicach na centrum przesiadkowe. Obszar objęty koncepcją: dz. Nr 361/2  k.m. 8; dz. 

Nr 245 k.m. 8; obręb Krapkowice.  

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, z nagrodami pieniężnymi.  

Wymagane warunki: koncepcja winna przewidywać od 4 do 6 stanowisk przesiadkowo-

odjazdowych wraz z zadaszeniem. Należy przewidzieć lokalizację nowego budynku obsługi 

pasażerów z następującymi funkcjami: poczekalnia dla pasażerów z miejscami siedzącymi, 

toalety, pomieszczenie dystrybutora, mała gastronomia. Ponadto na pobliskim, graniczącym 

z terenem PKS terenie skwerku, należy przewidzieć parking „Bike and Ride” na 10 stojaków 

dla rowerów. Poza tym należy przewidzieć parking dla samochodów osobowych i małą 

architekturę.  

W celu opracowania koncepcji Organizator załącza do niniejszego Regulaminu mapę 

wektorową w wersji elektronicznej.   

2.3 Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy 
konkursowej . Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.  
 

2.4  Zasady konkursu nie podlegają przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015r.,poz. 2164).  

2.5  Forma pracy konkursowej: 



Organizator konkursu wymaga, aby praca konkursowa była złożona na nośniku elektronicznym 

oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (rysunki, opis funkcjonalności, kolorystyka 

zaproponowanych rozwiązań architektonicznych itp.)  

3 Kryteria wyboru uczestników: 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba prawna lub fizyczna.   

4 Kryteria oceny pracy konkursowej: 

           4.1 wartość estetyczna i kreatywność rozwiązania    -  25 % 

           4.2 wartość funkcjonalno-przestrzenna koncepcji     -   50  % 

           4.3 realność rozwiązań                                                     -  25  %   

5.   Dodatkowe informacje o charakterze administracyjnym dla uczestników konkursu:   

           5.1 Termin składania prac konkursowych: 23 sierpnia 2016r.do godz. 13:00, w sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 II piętro. 

     5.2 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie 

zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w Regulaminie i z kryteriami oceny prac 

konkursowych ustalonych w pkt. 4. Komisja nie będzie rozpatrywała prac, które uzyskają ocenę 

poniżej 50 pkt. liczonych wg. pkt. 4.  

           5.3 Prace nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie nie będą podlegały 

ocenie.  

           5.4 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 2 tygodni licząc od dnia wyznaczonego 

na składanie prac konkursowych. 

           5.5 Nagrodą główną w konkursie będzie nagroda pieniężna o wartości  – 4 000 PLN brutto. 

Nagrodę główną Komisja Konkursowa przyzna uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie 

najwyżej oceniona i uzyska największą liczbę punktów.  

           5.6 Komisja Konkursowa może przyznać również dwa wyróżnienia o wartości maksymalnej 

1 000 PLN brutto dla tych uczestników konkursu, których prace zostaną ocenione w kolejności  

najwyżej.         

5.7 Skład Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do oceny prac konkursowych                 
i rozstrzygnięcia: 

      - Katarzyna Kubacka – Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

      - Romuald Haraf        - Członek 

      - Władysław Wojtkiewicz - Członek 

      - Adam Ziaja - Członek 



5.8 Po zakończeniu konkursu, a także po dokonaniu wypłat przewidzianych nagród i 

ewentualnych wyróżnień, Organizator staje się właścicielem nagrodzonej pracy i wyróżnionych 

prac konkursowych.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

           5.9 Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację    

imienia i nazwiska projektanta/ów zgłaszanej koncepcji w ramach wszystkich publikacji i 

działań rozpowszechniających i promujących konkurs. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

           Z chwilą złożenia pracy przez uczestnika konkursu na Organizatora przechodzi nieodpłatnie    

własność wszystkich egzemplarzy prac konkursowych oraz całość autorskich praw 

majątkowych do prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:  

6.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie techniką  drukarską,       
reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową egzemplarzy utworu, 
6.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,  
 6.3  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyższym-   
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

            6.4 wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z charakteru pracy konkursowej,  
            6.5 prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich do dzieła  

przeznaczenia.  
           6.6  w przypadku, gdy korzystanie z utworu (pracy konkursowej) przez Organizatora naruszać   

będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot 
poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 
wszelkiej szkody, jaką Organizator poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 
możliwości korzystania z utworu.  

           6.7 korzystania z utworu 
           6.8 obrotu egzemplarzem utworu, w tym jego zbycie, użyczenie, najem, dzierżawa, 
           6.9 wykonywania zależnych prac autorskich – tworzenie i rozpowszechnianie utworów 

zależnych,  
           6.10 tłumaczenie, przystosowanie lub jakakolwiek inna zmiana w utworze, w tym zmiana 

połączona z realizacją uprawnień, o których mowa powyżej.  
 

7. Unieważnienie konkursu  

      Organizator unieważni konkurs, jeżeli nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub gdy 

Komisja Konkursowa uzna, że złożone prace konkursowe nie spełniają wymogów Regulaminu.  

                         

 Z up. Burmistrza podpisał: 

                             /-/ Romuald Haraf  

                          Zastępca Burmistrza   

   

W zał. mapa wektorowa obszaru opracowania  


