
REGULAMIN KONKURSU 

„OGRÓD W ŚRODKU MIASTA” 

ORGANIZATOR Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 

62 – 200 Gniezno 

www.powiat-gniezno.pl 

Tel. 61 424 07 27 

CELE KONKURSU  poprawa estetyki miasta,  

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

 promowanie dbałości o różnorodne formy 
zagospodarowania zielenią oraz działań mających wpływ 
na otaczające nas środowisko,  

 nauczanie teoretycznych i praktycznych sposobów 
urządzenia terenów rekreacyjno – zielonych, 

 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, 

 poszerzenie wśród młodzieży znajomości wiedzy 
ogrodniczej, 

 doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy 
teoretycznej  w praktyce, 

 promocja szkoły,  

 zastosowanie umiejętności rysunkowych i projektowych. 

UCZESTNICY Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego kształcący się w zawodzie technik 

architektury krajobrazu, technik budownictwa, studenci                 

i absolwenci uczelni wyższych o kierunku architektura 

krajobrazu. 

ZADANIE 

KONKURSOWE 

PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE, 

UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 9/10 

Zadaniem konkursu jest sporządzenie projektu 

zagospodarowania zielenią i małą architekturą: 

1) terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego                       
w Gnieźnie (od ulicy Papieża Jana Pawła II), 

2) terenu dziedzińca Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (od 
strony Pogotowia Ratunkowego). 

FORMAT PRAC Projekt wykonany techniką ręczną lub komputerową (osobno 

dla dwóch w/w zadań): 

 rzut z góry w skali 1:100 lub 1:200, umożliwiającej 
dokładne odczytanie projektu w formacie A3 lub A2                
(w formie planszy projektowej lub w formie grafiki 
komputerowej na nośnikach elektronicznych (np. CD) 



wraz z wydrukiem), 

 rysunek perspektywiczny lub aksonometryczny 
projektowanego terenu, 

 spis wszelkich materiałów (w tym również mała 
architektura)  i roślin zastosowanych w projekcie oraz 
opis z uzasadnieniem zastosowanych rozwiązań, 

 kosztorys wykonania realizacji projektu (koszt realizacji 
projektu nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł dla 
jednego zadania). 

HARMONOGRAM 

KONKURSU 

Termin nadsyłania prac do dnia 2 czerwca 2017 r. do 

godz.15.00 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu najpóźniej do dnia              

13 czerwca 2017 r. 

Laureaci o wynikach konkursu i  terminie wręczenia nagród 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.  

WARUNKI 

UCZESTNICTWA 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie 

pracy zawierającą: 

 imię i nazwisko autora, 

 dokładną nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik konkursu, imię i nazwisko opiekuna szkolnego, 

 numer telefonu i e-mail kontaktowy, 

 w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko 

opiekuna, numer telefonu, e-mail kontaktowy. 

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie 

będą oceniane. 

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Praca może być wykonana tylko przez jedną osobę (nie ma 

możliwości przedkładania prac zbiorowych). 

Każda osoba może wykonać projekt do jednego lub do dwóch 

zadań.  

MIEJSCE 

SKŁADANIA PRAC 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 

62 – 200 Gniezno 

Biuro Obsługi Interesanta 

 

 

Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętej 

kopercie/opakowaniu z dopiskiem: Konkurs „Ogród                     

w środku miasta”  

Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych do 

Organizatora pokrywa uczestnik konkursu. 



KRYTERIA OCENY 
KONKURSU 

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową               

w składzie: 

1. Jerzy Berlik – Wicestarosta Gnieźnieński – Przewodniczący 

komisji 

2. Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska – Członek komisji, 

3. Bogumił Haremza – Dyrektor Wydziału Architektury                     

i Budownictwa – Członek komisji, 

4. Krzysztof Kanoniczak – Dyrektor Wydziału Inwestycji                  

i Rozwoju – Członek komisji, 

5. Marzena Przybyłowicz – Miejski Konserwator Zabytków – 

Członek komisji. 

Komisja uwzględni następujące kryteria: 

 walory plastyczne/graficzne pracy, 

 walory estetyczne i kompozycyjne projektu, 

 innowacyjność projektu, 

 oryginalność i pomysłowość rozwiązań projektowych, 

 staranność wykonania, rzetelność oraz poprawność 

językową opisu. 

Komisja przed wyborem projektu zastrzega sobie możliwość 
poproszenia uczestników o zaprezentowanie i omówienie 
swojego projektu w wybranej przez siebie formie. 

NAGRODY Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. Odbiór nagród oraz dyplomów wyłącznie osobisty. 

Na stronie internetowej organizatora: www.powiat-

gniezno.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu, imiona                

i nazwiska, nazwa placówki szkolnej, z której zostali 

wyłonieni zwycięzcy oraz galeria zdjęć z konkursu. 

Organizator konkursu przewiduje ewentualną możliwość 

wręczenia nagrody rzeczowej dla szkoły, z której został 

wybrany zwycięski projekt. 

PRAWA 

ORGANIZATORA 

Wszystkie projekty biorące udział w konkursie pozostaną 

własnością organizatora, który zastrzega sobie nieodpłatne 

prawo do ich publikacji i realizacji oraz do dokonania 

ewentualnych zmian w projekcie wynikającymi z potrzeb 

organizatora. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo również do: 

 odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, 

 zmiany zapisów niniejszego regulaminu bez podania 

przyczyny (informacja o zmianach zostanie podana na 

http://www.powiat-gniezno.pl/
http://www.powiat-gniezno.pl/


stronie internetowej Organizatora: www.powiat-

gniezno.pl)    

Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez uczestnika i akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego regulaminu. 

ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Załącznik nr 2: Mapa terenu w skali 1:200 (wydruk w 

formacie A3). 

Załącznik nr 3: Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu. 

UWAGI  

I ZALECENIA 

Na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie możliwe 

jest tylko wykonanie nasadzeń donicowych (z wyjątkiem 

miejsca gdzie obecnie znajdują się nasadzenia – tzn. od 

strony sali sesyjnej). Możliwa jest również całkowita lub 

częściowa wymiana nawierzchni, która wykonana jest z 

kostki betonowej. 

Projekty wzbogacone zastosowaniem oświetlenia 

energooszczędnego oraz roślin wieloletnich będących pod 

ochroną będą dodatkowo punktowane.     

 

http://www.powiat-gniezno.pl/
http://www.powiat-gniezno.pl/

