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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora Nr 167/2021 

z dnia 27 października 2021 roku  

 

Regulamin Konkursu zamkniętego 

dla studentów kierunku: architektura krajobrazu 

nt. „Koncepcja zagospodarowania Kamieńca we wsi Szklana” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na 

opracowanie „Koncepcji zagospodarowania Kamieńca we wsi Szklana”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej  

i Architektury Krajobrazu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szklanej, gmina Proszowice.  

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowych poprzez przedstawienie 

autorskich wizji studenckich na koncepcje zagospodarowania Kamieńca we wsi Szklana  

w Proszowicach. 

2. Praca zgłoszona na konkurs nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób 

trzecich. 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy projektowej obejmującej opracowanie 

koncepcji zagospodarowania Kamieńca we wsi Szklana w Proszowicach, na którą składać 

się będzie rzut, przekroje, detal, dobór roślin i wizualizacje.  

2. Miejscem zgłoszenia pracy na konkurs jest siedziba organizatora, tj. Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra 

Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków. 

3. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 2.02.2022 r. 

4. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie. 

5. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu dostarczonych prac. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.06.2022 r. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, kierunku: architektura krajobrazu, 

rok III, semestr 5. 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu 

ponosi Uczestnik Konkursu.  

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: 

a) akceptacja i przestrzeganie regulaminu Konkursu;  

b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.  
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4. Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu 

określonych niniejszym regulaminem.  

 

Prace konkursowe – warunki dostarczenia 

1. Każdy z Uczestników składa prace konkursowe przygotowane zgodnie z wymogami  wraz 

z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową, której wzór określa Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

2. Składając prace konkursowe Uczestnik, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych, 

b) prace konkursowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych 

osób przedstawionych w zgłoszonych pracach oraz innych dóbr prawnie 

chronionych, 

c) zgłoszone prace nie zostały uprzednio nagrodzone w innych konkursach, 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer telefonu, mail – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Organizator powoła trzy-osobowe Jury, które wyłoni Laureatów Konkursu. 

3. Organizator przewidział trzy nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu ufundowane 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szklanej, gmina Proszowice : 

a) I miejsce – 2000 zł, 

b) II miejsce – 1000zł, 

c) III miejsce – 500zł. 

4. Jury powiadamia Laureatów o wygranej drogą mailową.  

5. Uroczyste rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 

30.06.2022 r. 

6. W przypadku przyznania nagrody dla pracy konkursowej wykonanej przez zespół, kwota 

nagrody nie ulega zwielokrotnieniu. 

7. Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi/ Laureatom Konkursu w terminie 21 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu na rachunek bankowy wskazany przez Laureata/Laureatów  

w karcie zgłoszenia projektu, po dokonaniu potrącenia obowiązujących zaliczek na podatek 

dochodowy (opłaty te ponosi sponsor nagród Koło Gospodyń Wiejskich  

w Szklanej, gmina Proszowice).  

8. Laureaci Konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Organizatora 

majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej wraz z prawem do 

nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora, 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, 



3 
 

d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp  

w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 

e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci. 


