aARZ4DaENrE Nn .5.0..6 nq
PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia ..08.. [pca 2019 r.
w sprawie ogloszenia konkursu rzefbiarskiego na opracowanie koncepcji projektowej
obiekt6w malej architektury: 15 form rzeLbiarskich - figurek Misitiw-NiedZwiadk6w,
zlokalizowanych w przestrzeni publicznej,zwiqzanych z histori4 Bialegostoku
oraz wytyczaj4cych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Bialystok Widzimisie".

z dnia 8 marca 1990
(Dz. U. 22019 r. poz.506) zaru4dzam, co nastgpuje:

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy

r. o

samorz4dzie gminnym

$1
Oglaszam jednoetapowy otwarty konkurs rzeflbiarsk1 kt6rego przedmiotem jest
opracowanie koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeZbiarskich figurek Misi6w-NiedZwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwi4zanych
z histori4 Bialegostokuorazwfiyczapcych nowy szlak turystyczny, zwany jako,,Bialystok
Widzimisie", zwany dalej,,konkursem".
2. TreSd ogloszenia o konkursie stanowi zal4czniknr 1 do niniejszego zarz4dzenia. Ogloszenie
o konkursie zostanie zamieszczone na portalu miejskim www.bialystok.pl i na tablicy
ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, przy ul. Slonimskiej 1.
3. Szczegdlowe warunki konkursu, o kt6rym mowa w ust. 1, okreSla regulamin konkursu,
stanowi4cy zat qcznlk nr 2 do niniej sze go zarz4dzenia.

l.

s2
Zarz4dzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

PREZYD

dr

M1ASTA
lv
Truskalaski

Zalqcznik nr

1

do zARZ\DZENIA Nn. .506..1r s
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia...03... lipca 2Ot9 r.

PREZYDENT MIASTA BIAI,EGOSTOKU
oglasza

konkurs rzefbiarski - jednoetapowy otwarty
na opracowanie koncepcji projektowej obiekttfw malej architektury: 15 form
rzeibiarskich - figurek Misi6w-Niedfwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni
publicznej rrniqzanych z histori4 Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak
turystyczny, zwany jako,,Bialystok Widzimisie"

1. Celem Konkursu jest wylonienie najlepszej (najbardziej wartoSciowej pod wzglgdem
projektowym, uZytkowym oraz funkcjonalnym) propozycji dla 15 figurek stanowi4cych
obiekty malej architektury, przypominaj4cych nied?wiedzie-misie, zgodnie z projektem

M/025 ,,Bialystok WidziMisie" i ich rcalizacj1 do korica
2019 r. oraz szacunkowym kosztem projektu do Budzetu Obywatelskiego - 85 000,00 zl

do Bud2etu Obywatelskiego

brutto.

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej 15 form rzelbiarskich
postaci misi6w-niedZwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Bialystok,
kt6re w swojej formie i wymowie bgd4 nawi4zywac do miejsc w jakich bgd4 sig znajdowa(,
- charakterystycznych dla miasta ze wzglgdu na historig , zabTrtki lub kontekst kulturowy.
Zakresem opracowania konkursowego objgta jest koncepcja projektowa 15 rze2b w formie
graficznej oraz 3 wybranych figurek w formie model6w przestrzenrrych. Praca projektowa
powinna zawiera( czgS6 modelow4 (3 rzeLby w skali l:1), czgS6 grafrcznq (projekty 15
rzeflb), czES(, opisowa (szczeg6lowe dane istotne dla odczytania rozwi1zania
konkursowego), zapis elektroniczny (materialy naCDlpendrive w formie JPG/PDF). Projekt
powinien zaklada(, wykonanie figurek w materiale o wysokiej jakoSci i trwaloSci (tj. odlew

z

brryu), odpomych na dzialanie czynnik6w zev,ngtrznych

tj.

warunki pogodowe,

przypadkowe zniszczenia. Dodatkowo, koncepcja powinna przedstawiad rodzaj montazu
w spos6b zapevtniajqcy solidne posadowienie Pracg konkursow4 nale?y sporz4dzi(,

w oparciu o analizg uwarunkowari istniej4cych w granicach terenu objgtego opracowaniem
konkursowym, z uwzglgdnieniem zagospodarowania terenu w spos6b zapewniajqcy
bezpieczeitstwo uZytkowania oraz do stgpno

Sd

dla o s6b niepelno sprawnych.

3. Konkurs adresowany jest do dyplomowanych rzeZbiarzy, artyst6w plastyk6w
i konserwator6w dziel sztuki zainteresowanych problematykq rzeLby, a takhe pracowni
artystycznych i firm zajmuj4cych sig projektowaniem obiekt6w malej architektury.
Uczestnikami Konkursu mog4 by6 osoby frzyczne, posiadaj4ce odpowiednie kwalifikacje,
tj. legitymujqce sig dyplomem ukofczenia uczelni wylszej na kierunkach: rze1by, sztuk

i

restauracji rzeLby, osoby prawne lub jednostki
nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej, dysponuj4ce ww. osobami lub podmioty wystgpuj4ce

plastycznych

lub

konserwacji

wsp6lnie.

4. Prace konkursowenalely ztoLy(, do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Referatu
Promocji i Turystyki Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, przy ul. KoScielnej 1A.
5. Regulamin konkursu jest dostgpny na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na tablicy
ogloszeri Urzgdu Miejskiego przy ul. Slonimskiej 1 w Bialymstoku.
6. Nagrody i wyr62nienia w konkursie: I nagroda - 9.000 zl,Ilnagroda - 3.000 zl,lll nagroda
- 2.000 zl, wyr62nienie - 1.000 zt.
7. Osobami upowaZnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu s4:
Marcin Trzeszczkowski

7t

- tel.: 85 869 66 44, Agnieszka

Bruliriska-SkarZyriska

- tel.: 85 879

68.
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PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU
z dnia...0$... lipca 2019 r
Prezydent Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska 1
15-950 Biatystok
REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeibiarskich

-

figurek Misi6w-Niediwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq
Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany dalej jako ,,Konkurs Widzimisie".
l. Organizator Konkursu: Prezydent Miasta Bialegostoku

ll. Rodzaj iforma Konkursu: konkurs rzeZbiarski- jednoetapowy otwarty
!l!. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wylonienie najlepszej (najbardziej wartoSciowej pod wzglqdem projektowym,
u2ytkowym oraz funkcjonalnym) propozycji dla 15 figurek stanowiqcych obiekty malej architektury,
przypominajqcych niediwiedzie-misie, zwanych dalej Misiami, zgodnie z projektem do Bud2etu
Obywatelskiego M/025 ,,Bialystok WidziMisie" i ich realizacjq do kofca 2OL9 r oraz szacunkowym
kosztem projektu do Bud2etu Obywatelskiego - 85 000,00 zl brutto.
Cytujqc za autorem zadania do projektu bud2etu obywatelskiego: ,,Projekt zaklada rozmieszczenie 15
figurek misi6w-niediwiadk6w zbrqzu na terenie centrum Bialegostoku i okolic. Figurki znajdowatyby
siq w charakterystycznych miejscach miasta, jak te2 mniej znanych lecz nieprzypadkowych ze wzglqdu
na historiq lub kontekst kulturowy. Postacie misi6w-niedZwiadk6w nawiqzywatyby wyglqdem
iatrybutami do miejsca w jakim by siq znajdowaly. Te obiekty malej architektury wsp6ltworzylyby
dobry klimat wielokulturowego Bialegostoku. Projekt ma podnieS6 atrakcyjno6i turystycznq miasta
poprzez wyeksponowanie ciekawych miejsc na jego mapie. Drugi humorystyczny kontekst
ma za zadanie rozprawid siq z pewnym stereotypem dotyczqcym Podlasia, jakoby po naszym mieicie
chodzily nied2wiedzie. Celem projektu jest urozmaicenie przestrzeni miejskiej poprzez umieszczenie
miejscach ciekawych oraz charakterystycznych dla Bialegostoku. Dziqki figurkom
figurek
bialostoczanie, jak i turySci bqdq mogli poznai stolicq Podlasia od nieco innej strony -przemieszczajqc
siq od misia do misia, zwiedzajqc miasto i poznajqc jego zakamarki. Figurki bylyby niewielkich
gabaryt6w - w ten spos6b bqdzie mo2na je latwo umie6cii w dowolnej czq5ci placu czy ulicy. Misie
mialyby od 20 do 30 cm wysoko6ci".
Kaida z rzeib powinna posiadai indywidualne cechy umo2liwiajqce identyfikacjq poszczeg6lnych
lokalizacji, w kt6rych siq znajdujq np. poprzez zr62nicowanie detali, formq lub inne rozwiqzania
ramach elementu
zaproponowane przez uczestnika konkursu. Rozwiqzania indywidualne

w

w

wynikai i byi odzwierciedleniem charakteru otoczenia rzeiby,
historycznych uwarunkowa6, lokalizacji etc. Zaleca siq aby stylistyka rzelb byla stonowana,
lub zespolu element6w powinny

bez stosowania rozwiqzafi powodujqcych ,,agresywnoSi przestrzennq" element6w.
Zd warunek konieczny uwa2a siq spetnienie wytycznych okre5lonych w dalszej czqSci niniejszego
dokumentu, kt6re majq na celu realizacjq obiekt6w o wysokiej jako6ci i estetyce, w spos6b sp6jny
wpisujqcego siq w tkankq miejskq i dziedzictwo kulturowe Bialegostoku.
Praca konkursowa powinna odznaczai siq wysokimi walorami artystycznymi i spelniai zalo2enia

opisane w niniejszym Regulaminie.
Autor zadania do projektu budietu obywatelskiego wskazal propozycjq wizualizacji figurek poprzez
s*owne okreSlenie ich nazwy nawiqzujqcej do lokalizacji, w kt6rych majq siq znajdowai. Nazwy figurek
mijq charakter przykladowy, autor koncepcji mo2e zaproponowai wlasne nazwy, wsp6lgrajqce

!,

z

projektem

i

nawiqzujqce bezpo6rednio

do miejsca ich przyszlego posadowienia.

Lokalizacje,

okre5lone poni2ej, zostaly skonsultowane z Urzqdem Miejskim. Zdjqcia z zaznaczonymi punktami
ich dokladnego umiejscowienia stanowiq Zalqcznik Nr 1do niniejszego Regulaminu.
!. dz. nr 7667/5, obr. 11-Sr6dmie5cie, przy Al. Bluesa - MiS Bluesman,
2. dz. nr 74O4lL, obr. 11-Sr6dmie5cie, przy ul. L. Zamenhofa - Mi5 Ursido,
3. dz. nr 1388, obr. L1-5r6dmie5cie, przy ul. Sp6ldzielczej - MiS pchajqcy kulq,
4. dz. nr !632, obr.11-5r6dmieicie, przy Pl. NZS - Mi5 Student,
5. dz. nr L74212, obr. 11-5r6dmie5cie, przy Bulwarze T. Kielanowskiego - Mi5 Hetmanowa,
6. dz. nr !749,obr.11-Sr6dmie5cie, przy ul. A. Mickiewicza - MiS Hetman,
7. dz. nr 8L3, obr. t7-Bojary, przy Starym Rynku - MiS Handlarz,
8. dz. nr 841, obr. 77-Bojary, przy ul. Wiktorii- Mi5 Bojarski,
9. dz. nr 1,628143, obr. 11-5r6dmie5cie, przy Skw. 5w. K. Wielkiego ces. - MiS 5w. Mikolaj,
10. dz. nr 855, obr. 11-Sr6dmie6cie, przy ul. Mlynowej- MiS Kr6l Chanajek,
11,. dz. nr 375, obr. 17-Bojary, przy ul. Warszawskiej - MiS Stra2ak,
t2. dz. nr 419/6, obr S-Marczuk, przy ul. Zwyciqstwa - Mi5 Podr62nik,
!3. dz. nr 202L/4, obr. 11-Sr6dmie5cie, przy ul. Swiqtojariskiej - Mi5 Rzelbiarz,
1,4. dz. nr t442/3, obr. 11-Sr6dmie5cie, przy ul. H. Sienkiewicza - Mi6 Aktor,
15. dz. nr 16901L34, obr. 11-Sr6dmie5cie, przy ul. K. Kalinowskiego - MiS z marionetkq.

Przed przystqpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca siq dokonanie wizji lokalnej
w terenie, stanowiqcym przedmiot Konkursu.
lV. Opis przedmiotu Konkursu
t. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej 15 form rzeibiarskich postaci
misi6w-nied2wiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Biatystok, kt6re w swojej
formie i wymowie bqdq nawiqzywai do miejsc w jakich bqdq siq znajdowai - charakterystycznych
dla miasta ze wzglqdu na historig, zabytki lub kontekst kulturowy.
2. Projekt powinien zakladai wykonanie figurek w materiale o wysokiej jako6ci i trwaloSci (tj. odlew
z brqzu), odpornych na dziatanie czynnik6w zewnqtrznych tj. warunki pogodowe, przypadkowe
zniszczenia. Dodatkowo, koncepcja powinna przedstawiaf rodzaj monta2u w spos6b zapewniajqcy
solidne posadowienie.

3.

Zakresem opracowania konkursowego objqta jest koncepcja projektowa
graficznej oraz 3 wybranych figurek w formie model6w przestrzennych.

4.

Zakres rzeczowy opracowania powinien dawai wyczerpujqcq odpowiedi na okreSlony
w Regulaminie cel konkursu i powinien byi przedstawiony w formie pozwalajqcej na jednoznaczne

5.

L5 rzeib w formie

odczytanie projektu.
Pracq konkursowA nale2y sporzqdzii w oparciu o analizq uwarunkowaf istniejqcych w granicach
terenu objqtego opracowaniem konkursowym, z uwzglqdnieniem zagospodarowania terenu
w spos6b zapewniajqcy bezpieczedstwo u2ytkowania oraz dostqpnoSi dla os6b
niepelnosprawnych.

V. Forma izakres rzeczowy pracy konkursowej.
7. Praca konkursowa powinna skladai siq z:
1) czq6ci modelowej, tj. projektu przestrzennego

3 rzeib w skali 1:1, wykonanych w spos6b
trwaty, gwarantujqcy nienaruszalno6i kompozycji podczas transportu oraz w trakcie

postqpowania konkursowego (sugerowany gips niepatynowy, w kolorze biatym), o wysoko6ci:
20-30 cm i tematyce zwiqzanej z wybranymi przez autor6w lokalizacjami figurek, wskazanymi
w nin iejszym Regula m i nie, cha ra kteryzujqcych ich projektowa ne atrybuty:
a. Mi5 L - zlokalizowany na dzialce o numerze....(proponowana nazwa wlasna:...)
b.MiS 2- zlokalizowany na dzialce o numerze....(proponowana nazwa wlasna:...)
c. Mi5 3 - zlokalizowany na dzialce o numerze....(proponowana nazwa wlasna:...)
2) czqSci graficznej, tj. projekt6w t5 rzeib, w tym:

!,

- szkice ideowe i rysunki przedstawiajqce przyjqte rozwiqzania projektowe, w szczeg6lnoSci plan

sytuacyjny usytuowania figurek wzglqdem istniejqcego zagospodarowania i podstawowe
wymiary rzeiby (wysokoSi, szerokoS6) oraz inne wyjaSnienia autorskie,
- wybrane przez Uczestnika wizualizacje charakterystycznych element6w rzelby w czytelnej
ska li,

- minimum 1 wizualizacjq figurki przedstawiajqcej projektowany obiekt w kontekScie otoczenia,
pokazane z poziomu czlowieka stojqcego, w czytelnej skali, w ujqciach perspektywicznych; skala

itechnika dowolna.
3) czq5ci opisowej, zawierajqcej szczeg6lowe dane istotne dla odczytania rozwiqzania
konkursowego:
a) opis techniczny uwzglqdniajqcy: rodzaj materialu wykorzystanego do wykonania figurek
(tj. brqz) oraz spos6b i technologiq wykonania figurek, spos6b transportu, mocowania
i monta2u figurek oraz terminu ich realizacji,
b) szacunkowa kalkulacja koszt6w wykonania figurek (wz6r inform acji - zalqcznik nr 6),
c) inne dane rozwiqzad konstrukcyjno-materialowych i wykodczeniowych oraz wyjaSnienia
zastosowania atrybut6w i element6w wyr62niajqcych ka2dq z figurek, charakterystycznych
i nawiqzujqcych historycznie bqd2 kulturowo do miejsca ich lokalizacji.
4) zapisu elektronicznego sporzEdzonej pracy, a dodatkowo: wszystkie materialy opisowe
orazgraficzne (w tym wizualizacje) powinny byi dolqczone na plycie CD lub no6niku pendrive
w formacie: JPG lub PDF, przy czym pliki zapisane na noSniku powinny zostai wykonane
w spos6b uniemo2liwiajqcy identyfikacjq autora sporzqdzanych plik6w - w szczeg6lnoici
bez mo2liwoSci poznania jakichkolwiek danych dotyczEcych wlaSciciela lub os6b, kt6re braly
udzial w ich tworzeniu.
2. Praca konkursowa nie spelniajaca ww. wymagari (zakres rzeczowy i forma) podlega odrzuceniu
jako niezgodna z treSciq Regulaminu Konkursu, chyba,2e Organizator uzna, i2 pomimo niespelnienia
wszystkich ww. wymagad zasadne bytoby dokonanie jej oceny, gdy2 praca konkursowa w swojej
tre5cijest por6wnywalna, a odstqpstwa od wymagad niewielkie lub nieistotne
3. Projekty figurek musza byi dzielem samodzielnym i oryginalnym.
4. Praca konkursowa powinna w spos6b jednoznaczny i czytelny przedstawiai koncepcjq projektowq
oraz umo2liwiad por6wnanie jej z innymi pracami zlo2onymi w konkursie.
5. Dokladno6i i spos6b opracowania pracy konkursowej powinien umo2liwiai bezzwloczne wykonanie
o

6.
7.

pracowa nia szczeg6lowego.

Projekty figurek powinny umo2liwi6 ich p6iniejsze wykonanie w ramach powszechnie dostqpnych
technik rzemiosla a rtystycznego.
W razie zaistnienia takiej potrzeby, laureat Konkursu wyra2a zgodq na wprowadzenie
do zwyciqskiego projektu zasugerowanych przez Sqd Konkursowy drobnych korekt,

niewplywajqcych

w spos6b

zasadniczy

na zmianq koncepcji

artystycznej

caloSci,

przed skierowaniem projektu do realizacji.

Vl. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dyplomowanych rzeibiarzy, artyst6w plastyk6w

i

konserwator6w

dziel sztuki zainteresowanych problematykq rzeiby, a tak2e pracowni artystycznych

2.

zajm ujqcych siq projektowa n ie m o biekt6w malej
Uczestnikami Konkursu mogq byi:

L)

2l
3)

/,

a

i

firm

rchitektu ry.

osoby fizyczne, posiadajqce odpowiednie kwalifikacje, tj. legitymujqce siq dyplomem
ukofczenia uczelni wy2szej na kierunkach: rze2by, sztuk plastycznych lub konserwacji
i restauracji rzeiby;
osoby prawne lub jednostki nieposiadajqce osobowoSci prawnej, dysponujqce osobami
okre5lonymiw pkt 1;
podmioty, okreSlone w pkt 1 i2, wystqpujqce wsp6lnie.

wsp6lnego skladania pracy konkursowej niezbqdne jest ustanowienie pelnomocnika
do reprezentowania w postqpowaniu konkursowym (wz6r pelnomocnictwa stanowi zalqcznik nr 5

W celu

do Regulaminu Konkursu).
3. Ka2dy uczestnik mo2e zlo2y1 w Konkursie tylko jednq pracq konkursowq. Dotyczy to tak2e
uczestnik6w wsp6lnie biorqcych udzial w Konkursie.
4. Je2eli uczestnik Konkursuzlo|y wiqcej ni2 jednq pracq konkursowA to wszystkie prace sporzAdzone
z jego udzialem zostanq odrzucone.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogq byi osoby, kt6re sq czlonkami Sqdu Konkursowego oraz osoby,
kt6re braty udzial w organizowaniu i przygotowywaniu Konkursu.
6. Zlo2enie pracy konkursowej bqdzie rozumiane przez Organizatora jako fakt zapoznania siq
z Regulaminem i akceptacji bez zastrze2ei warunk6w w nim okre6lonych.

Vll. Dokumenty i

o6wiadczenia, jakie musza
spelnienia stawianych im wymaga6:

zloiyt uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia

1) kserokopia

dyplomu ukoficzenia studi6w wy2szych, nadajqcego tytul magistra sztuki
na kierunkach; rzelby, sztuk plastycznych lub konsenruacji i restauraqi rzeiby, poSwiadczona

za zgodnoSi z oryginalem przez uczestnika Konkursu;

2l oSwiadczenia uczestnika Konkursu, zgodnie zzalqcznikami nr 3 i4 do Regulaminu Konkursu.
Vlll. Prawa autorskie do prac konkursowych
L. Uczestnikowi Konkursu autorowi pracy konkursowej przyslugujq prawa autorskie
do opracowanej przez siebie pracy konkursowej - model6w rzeib, opis6w i no(nik6w

2.

3.

elektronicznych, na kt6rych zostala praca zapisana.
Przekazanie prac do udzialu w konkursie r6wnoznaczne jest z oSwiadczeniem, 2e projekt
nie narusza praw os6b trzecich, w szczeg6lno5ci nie narusza ich majqtkowych i osobistych praw
autorskich. W przypadku wystqpienia przez osobq trzeciq z roszczeniami, wynikajqcymi z tytulu
naruszenia praw okre5lonych powy2ej, osoba zglaszajqca pracq zwalnia Organizatora od wszelkich
zobowiqza6, jakie powstanE z tego tytulu.
Uczestnik Konkursu przez fakt przystqpienia do Konkursu zezwala Organizatorowi na nieodplatne
korzystanie z przedstawionej w pracy konkursowej koncepcji, bez wzglqdu na formq i uklad,
na nastqpujqcych polach eksploatacji:

1) publicznej prezentacji podczas ogloszenia wynik6w Konkursu;
2l prezentacji w Srodkach masowego przekazu i sieciach komputerowych;
3) publikacji i powielania w cato5ci lub fragmentach na potrzeby przebiegu, promocji iarchiwizacji
Konkursu.

4.

Z chwilq wyplaty nagr6d lub wyr62nieri wylonione w Konkursie prace stajq siq
Organizatora, kt6ry mo2e je wykorzystywaibezograniczef terytorialnych
autorskie prawa osobiste ich autor6w.

5.

i

wlasnoSciq

czasowych, respektujqc

Laureaci Konkursu w momencie wyplaty nagr6d lub wyr62niei przenoszq na Organizatora
autorskie prawa majqtkowe do nagrodzonych lub wyr62nionych prac konkursowych, w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej w calo6ci lub we fragmentach, niezale2nie
od materialu i dowolnq technikq, w tym: drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego
lub technikq cyfrowq w celu realizacji zadari Organizatora zwiqzanych z przedmiotem
Konkursu;

2\
3)
4)
6.

!,

rozpowszechniania nagrodzonej lub wyr62nionej pracy konkursowe j przez publiczne
prezentowanie, wystawienie, wy6wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a tak2e publiczne udostqpnianie pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
prezentacji w materialach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz wydawnictwach;
wprowadzania do pamiqci komputera (zapis czasowy i trwaly, kopia zapis6w, archiwizacja

zapis6w).
Prawa autorskie do projekt6w, kt6re nie uzyskajq nagr6d lub wyr62nieh
przy ich autorach.

w konkursie, pozostajq

!X. Miejsce, termin i spos6b skladania prac konkursowych
L. Prace konkursowe wtazz kartq identyfikacyjnq nale2y zloiyi w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Referatu Promocii i Turvstvki Urzedu Mieiskieeo
w Biafumstoku, przv ul. KoScielnei 1A.
2. Prace konkursowe wtazz kartq identyfikacyjnq mo2na te2 dostarczyi za po5rednictwem operatora
pocztowego lub firmy kurierskiej. Prace dorqczone po dniu 30 sierpnia 2019 r., po godz. 15.00
nie bqdq uczestniczyi w Konkursie.

3.

Prace konkursowe nale2y skladad w spos6b uniemoiliwiajqcy ich identyfikacjq przed ich otwarciem
przez Sqd Konkursowy, tj. w zamkniqtych opakowaniach oznaczonych szeSciocyfrowq liczbq
rozpoznawczq napisem: ,,KONKURS Widzimisie". SzeSciocyfrowq liczbq rozpoznawczq nale2y

i

4.

5

6

7

umie6cii na wszystkich elementach pracy, tj.: na modelach i CD/DvD/pendrive oraz w prawym
96rnym rogu czq6ci opisowej. Niedopuszczalne jest umieszczanie na elementach pracy
konkursowej 2adnych znak6w rozpoznawczych mogqcych naruszai anonimowo5i pracy.
Do ka2dej pracy konkursowej musi byd dolqczona zaklejona koperta z napisem ,,KARTA' (wz6r zalqcznik nr7l, oznaczona takq samq sze5ciocyfrowq liczbq rozpoznawcza i zawierajqca:
1) po6wiadczonE przez Uczestnika Konkursu za zgodno66 z oryginalem kserokopiq dyplomu,
o kt6rym mowa w pkt. Vl.1;
2l wypelnionq Kortq identyfikacyjnq Uczestniko Konkursu wedlug zatqcznika nr 2
do Regulaminu Konkursu;
3
oSwiadczenie o akceptacji warunk6w Konkursu - wg zalqcznika nr 3;
4 oSwiadczenie o przeniesieniu autorskich praw majqtkowych - wg zalqcznika nr 4;
pelnomocnictwo dla uczestnik6w wystqpujqcych wsp6lnie - wg zalqcznika nr 5;
5
Na potwierdzenie zlo2enia pracy konkursowej ka2dy uczestnik otrzyma pokwitowanie jej zlo2enia
na wypelnionej Karcie zgloszenia pracy konkursowej(wg zalqcznika nr 8). Pokwitowanie odbioru
pracy, nadeslanej za po5rednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, powinno
byi umieszczone w otwartej kopercie (w formacie C6) z adresem zwrotnym nadawcy pracy
konkursowej (bez znaczka pocztowego).
Korto zgloszenio pracy konkursowej, potwierdzona przez Urzqd Miejski w Bialymstoku
przez wpisanie daty i godziny przyjqcia pracy konkursowej, jest iedvnvm dokumentem
uprawniajqcym uczestnika Konkursu do jej odbioru.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia prac konkursowych powstale w czasie
transportu realizowanego pruez operatora pocztowego lub firmq kurierskq, z kt6rego bqdq
korzystai uczestnicy Konkursu oraz w trakcie postqpowania konkursowego, spowodowane
nietrwato5ciq modelu.

X. Sqd Konkursowy
1. W skladu Sqdu Konkursowego wchodzq:
1) dr hab. Jaroslaw Perszko (Politechnika Bialostocka)- sqdzia;

2) Malgorzata Niedzielko (Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supra5lu) - sqdzia;
3) Stanislaw Ostaszewski (Dep. Urbanistyki UM w Bialymstoku)- sqdzia;
4) Edyta Marzena Mozyrska (Dep. Kultury, Promocji i Sportu UM w Biatymstoku) - sqdzia.
Osoby pelniqce funkcje Konsultant6w z glosem doradczym:
1) Dariusz Stankiewicz (Biuro Miejskiego Konseruratora Zabytk6w),
2) tukasz Leoniuk (pomyslodawca projektu do bud2etu obywatelskiego).
Ze strony Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku w pracach Sqdu bez prawa glosu, uczestniczyi bqdq:
1) Marcin Trzeszczkowski - sekretarz,
2) Agnieszka Bruliriska-Ska r2yriska.
Dla wa2noSci obrad wymagana jest obecno5i 3 czlonk6w Sqdu Konkursowego.

2.
3. Czlonkowie

Sqdu Konkursowego wybierajq ze swego grona przewodniczqcego, kt6ry prowadzi

posiedzenie konkursowe.
4. Czlonkowie Sqdu Konkursowego wykonujq swoje zadania spolecznie.

Sqdu Konkursowego zapewnia Referat Promocji iTurystyki w Departamencie Kultury,
Promocji i Sportu Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku.
Decyzje Sqdu Konkursowego nie podlegajq zaskar2eniu. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci
skladania odwolari od decyzji Sqdu Konkursowego.

5. Sekretariat
6.

Xt. Kwalifikacja zloionych prac

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwalifikacji i oceny prac konkursowych dokonuje Sqd Konkursowy/ na posiedzeniu niejawnym,
oceniajqc zgodno6i prac z wymogami formalnymi i merytorycznymi okre6lonymi w Regulaminie.
Zlolone do udzialu w Konkursie prace bqdq kwalifikowane pod wzglqdem spelnienia wymagafi
okreSlonych w pkt V i lX Regulaminu.
Prace niespelniajqce wymog6w okre5lonych w pkt V i lX Regulaminu nie bqdq dopuszczone
do dalszej czqSci przewodu konkursowego.
Prace zgodne z wymogami formalnymi Regulaminu zostana dopuszczone do dalszej czq6ci
przewodu konkursowego ipoddane ocenie merytorycznej, zgodnie z przyjqtymi kryteriamioceny
prac konkursowych.

Po dokonaniu oceny merytorycznej prac konkursowych Sqd Konkursowy dokonuje oceny
formalnej ka2dego z uczestnik6w Konkursu, poprzez sprawdzenie kompletnoSci dokument6w
umieszczonych w kopercie z napisem KARTA i odczytanie Karty identyfikocyjnej Uczestnika
Konkursu.
Nagrodzone i wyr62nione prace konkursowe, po dokonaniu wyplat nagr6d i wyr62nie6, stajA siq
wlasno6ciq Orga nizatora.
Warunkiem wyplaty przez Organizatora nagrody lub wyr62nienia jest pisemne przeniesienie
na jego rzecz autorskich praw majqtkowych do sporzqdzonej pracy konkursowej oraz no5nik6w,
na kt6rych praca ta zostala zlo2ona w Konkursie, zgodnie z tre6ciq o6wiadczenia stanowiqcego
zalqcznik nr 4 do Regulaminu.
Po ogloszeniu wynik6w Konkursu prace niespelniajqce wymog6w Regulaminu (z zachowaniem
ich anonimowo6ci) oraz nienagrodzone bqdq zwracane autorom tych prac. Prace te bqdq mogty
by6 odbierane w Referacie Promocji iTurystyki Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku za okazaniem
Korty zgloszenio procy konkursowej, okreSlonej w pkt lX.5 w okresie 3 miesiecv od dnia
ogloszenia wynik6w Konkursu. Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych
za po5rednictwem operatora pocztowego czy firm kurierskich. Organizator zastrzega sobie prawo
do likwidacji prac konkursowych, kt6re nie zostanq odebrane przez uczestnik6w Konkursu
w ww. terminie bez powiadamiania autor6w.

-

Xt!. Zasady oceny prac konkursowych
1.. Kryteria oceny prac konkursowych:

1) Kryterium K1

wartoSci artystyczne figurek: oryginalnoSi, estetyka kompozycji,

przystawalno5i projektowanej formy do charakteru miejsca (waga 60%);

2) Kryterium K2 -

2.

przyjqte rozwiqzanie techniczno-materialowe (dob6r materialu, spos6b
zamocowania) (waga 20%);
3) Kryterium K3 - realno6i wykonania oraz umiejqtnoSi dostosowania przyjqtych rozwiqzai
projektowych do wielkoici planowanych koszt6w realizacji (waga 2O%1.
Spos6b oceny prac konkursowych:

1) Procedura

oceniania prac bqdzie polegala na przyznaniu ka2dej pracy konkursowej,
dopuszczon ej przez Sqd Konkursowy do oceny, odpowiedniej liczby punkt6w w zakresie:

0-60 pkt dla kryterium
0-20 pkt dla kryterium
0-20 pkt dla kryterium

2) Na podstawie

K1
K2
K3

w poszczeg6lnych kryteriach Sqd
Konkursowy dokona ostatecznej oceny ka2dej pracy konkursowej w spos6b nastqpujAcy:
ocena pracy = suma punkt6w K1 + K2 + K3,

!,

wynik6w punktowych otrzymanych

3)

4l

ocena pracy = 0 pkt, je2eli w kt6rymkolwiek z ww. kryteri6w: K1, K2 lub K3 przyznano pracy
konkursowej zerowq liczbq punkt6w
Za najlepszq zostanie uznana praca konkursowa, kt6ra w wyniku oceny uzyska najwy2szq liczbq
punkt6w. O kolejnych miejscach zdecyduje punktacja uzyskana przez prace konkursowe.
W przypadku r6wnej ilo6ci punkt6w rozstrzyga glos Przewodniczqcego Sqdu.
Z posiedzenia Sqdu Konkursowego i wszelkich ustaleri na nim podjqtych sporzqdzany jest
protok6l, kt6ry bqdzie dostqpny za po5rednictwem sekretariatu Sqdu Konkursowego. Sqd
Konkursowy mo2e te2 wydai dodatkowq opiniq dotyczqcq pracy, kt6ra
wyniku
przeprowadzonej oceny zajm ie pie rwsze m iejsce.

w

3. Po ustaleniu
4.

wynik6w Konkursu Sqd Konkursowy przekazuje

je

Organizatorowi celem

rozstrzygniqcia Konkursu.
Decyzja Sqdu jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie.

termin wydania nagr6d iwyr6iniefi
Nagrody i wyr62nienia mogq zostai przyznane pracom, kt6re spelniajq warunki Konkursu
okreilone w Regulaminie.
Ustala siq lqcznq kwote nagr6d i wyr62nied w wysoko5ci 15.000 zl brutto, w tym:
1) I nagroda: 9.000 brutto;
2l ll nagroda: 3.000 brutto;
3) lll nagroda: 2.000 zl brutto;
4l Wyr62nienie: 1.000 zl brutto.
Dopuszcza siq mo2liwo56 dokonania przez Sqd Konkursowy zmian co do liczby i wysoko5ci
przyznawanych nagr6d i wyr62nie6, pod warunkiem 2e o96lna kwota nie przekroczy
zadeklarowanej na ten celwarto5ci 15.000 zl brutto.
Nagroda dla uczestnika, bqdqcego laureatem l, ll i lll nagrody lub wyr62nienia, stanowi
jednoczeSnie wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Organizatora autorskich praw majqtkowych
do prac konkursowych oraz no5nik6w, na kt6rych prace zostaly zapisane, na polach eksploatacji
wymienionych w pkt Vlll.3 Regulaminu.
Kwota nagrody i wyr62nienia jest kwotq brutto i podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami
prawa. Nagrody zostanE wyplacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie regulacji,
w szczeg6lnoSci:
1) ustawy z dnia 26 lipca L99'J. r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2078 r.

X!!1. Rodzaj, wysoko56,

7.

2.

3.

4.
5.

2l
6.

7.

8.

I

poz. 1509 ze zm.);

ustawy z dnia 15 lutego 7992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz.865);
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z2OL8 r. poz. 21742e zm.l.
Nagrody i wyr62nienia zostanq wyplacone w terminie do 30 dni od daty ogloszenia wynik6w
konkursu na rachunki bankowe wskazane przez uczestnik6w Konkursu. Organizator nie ponosi

odpowiedzialnoici za szkody spowodowane podaniem blqdnych lub nieaktualnych danych
przez uczestnik6w Konkursu, brak mo2liwoSci skontaktowania siq z laureatami wy162niei
lub zwyciqzcq Konkursu oraz uslugi pocztowe, kurierskie lub uslugi poczty elektronicznej, z kt6rych
korzystai bqdq uczestnicy Konkursu.
Sqd Konkursowy mo2e nie zaproponowai 2adnej nagrody lub wyr62nienia, je2eli w jego ocenie
zloione prace konkursowe nie spetniq kryteri6w oceny prac w stopniu pozwalajqcym
na jej przyznanie, tzn. 2adna ze zlo2onych prac nie odpowiada celowi Konkursu lub wymaganiom
okre5lonym w niniejszym Regulaminie.
Organizator nie zwraca koszt6w zwiqzanych z przygotowaniem, zlo2eniem i odbiorem prac
konkursowych.

XlV. Terminy rozstrzygniqcia i ogloszenia wynik6w Konkursu
lnformacja o ogloszeniu konkursu oraz jego warunki zostanie zamieszczona na portalu miejskim
prasie
Bialymstoku oraz
www.bialystok.pl, na tablicy ogloszef Urzqdu Miejskiego

1.

w

w

o96lnopolskiej.

2. Termin skladania prac konkursowych uplywa z dniem 30 sierpnia 2079 r.
3. Ogloszenie wynik6w konkursu nastEpi w terminie do 30 dni od daty wskazanej w pkt 2.
4. Spos6b ogloszenia wynik6w Konkursu:
1) rozstrzygniqcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogloszefi w siedzibie Organizatora oraz zamieszczenie informacji
na portalu miejskim www.bialystok.pl;

2) Organizator Konkursu niezwlocznie powiadomi o wynikach konkursu jego

uczestnik6w,

za po6rednictwem poczty elektronicznej, podajqc imiq i nazwisko lub nazwq oraz miejsce
zamieszkania lub siedziby autor6w nagrodzonych i wyr62nionych prac. Organizator nie ponosi
szkody spowodowane podaniem blqdnych, nieaktualnych
odpowiedzialno6ci
lub niekompletnych danych kontaktowych przez uczestnik6w Konkursu;

za

3) po rozstrzygniqciu Konkursu Organizator ma prawo opublikowania prac konkursowych
autor6w spelniajqcych kryteria formalne, zgodnie z pkt Vlll.3 Regulaminu.
XV. Spos6b porozumiewania siq z uczestnikami Konkursu
Ka2dy uczestnik Konkursu mo2e zwracai siq do Organizatora o wyja5nienia dotyczqce wszelkich
wqtpliwo6ci zwiqzanych Regulaminem Konkursu, sposobem wykonania zlo2enia prac

L.

2.

-

zapytania zwiqzane z Konkursem.

3.

4.

i

z

kierujqc swoje zapytania na pi5mie za po5rednictwem poczty elektronicznej,
p62niej
przed
nie
ni2
uptywem 7 dniod terminu skladania prac konkursowych.
Organizator niezwlocznie udzieli odpowiedzi za poSrednictwem poczty elektronicznej na wszystkie
konkursowych

Organizator bqdzie informowal uczestnika

o

z

organizacjq
sprawach zwiqzanych
i przeprowadzeniem konkursu na piSmie za po6rednictwem poczty elektronicznej.
Osobami uprawnionymi do kontaktu sq: Marcin Trzeszczkowski - tel.: 85 869 66 44, Agnieszka
Bruli6ska-Skar2yriska - tel.: 85 8797t 68, e-mail: promocja@um.bialystok.pl.

XVl. Klauzula informacyjna wynikajtrca z przepis6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2OLG r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywV 95l46lWE (og6lnego rozporz1dzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
2OL6, t1.g, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skr6cie ,,RODO".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, 2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w Biatymstoku,
z

ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;

2l W sprawach ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai siq z lnspektorem Ochrony Danych:
3)

4l
5)

!,

Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail:
bbi@um.bialystok.pl;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu no opracowanie
koncepcji projektowej obiekt6w molej orchitektury: 15 form rzeibiorskich - figurek Misi6wNiediwiadkdw, zlokolizowonych w przestrzeni publicznej, zwiqzonych z historiq Biolegostoku oroz
wytyczajqcych nowy szlok turystyczny, zwony joko ,,Bialystok Widzimisie'oraz na podstawie art. 6
ust 1 lit a RODO i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 220L9 r. poz. 506);
Pani/Pana dane osobowe zostanA udostqpnianie czlonkom sqdu konkursowego, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania, a lmiq
i Nazwisko zostanie opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl;
Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym
okresie zostanA poddane ocenie przydatnoSci przez Archiwum Pafistwowe;

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostqpu, sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie mo2e skutkowa6 zmianq wynik6w Konkursu oraz nie moie naruszai
integralno56 protokolu i jego zalqcznik6w), usuniqcia danych, ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7l Moie Pani/Pan w dowolnym momencie wycofad zgodq na przetwarzanie danych, bez wplywu
na zgodno5e z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem.
8) Podanie danych jest dobrowolne ijest warunkiem wziqcia udzialu w Konkursie, a ich niepodanie
skutkowai bqdzie odrzuceniem pracy konkursowej;
9) W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;
10) Dane nie bqdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6)

XVll. Postanowienia kofcowe
1. Konkurs moie zostai nierozstrzygniqty, je2eli zostanie zlo2ona tylko jedna praca konkursowa
nieodpowiadajqca celowi lub warunkom Konkursu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnoSci prawnej za naruszenie praw autorskich os6b
trzecich przez uczestnik6w Konkursu.
Uczestnicy ponoszE pelnq odpowiedzialno6i wobec Organizatora Konkursu i os6b trzecich,
w przypadku gdyby nadeslany projekt naruszal prawa autorskie os6b trzecich.

3.

4. W przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, i2 nadeslana praca stanowi plagiat

jakikolwiek spos6b naruszone prawo (w tym autorskie) lub postanowienia
niniejszego Regulaminu, Organizatorowi lub Sqdowi Konkursowemu przysluguje prawo
do wstrzymania lub cofniqcia przyznanej nagrody lub wyr62nienia do czasu wyjaSnienia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zastosowania przepis6w Kodeksu cywilnego
lub zostalo

w

oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody spowodowane podaniem blqdnych,
nieaktualnych lub niekompletnych danych przez uczestnik6w Konkursu i brak mo2liwoSci kontaktu
z uczestnikami Konkursu.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo wlasnoSci wszystkich material6w dolqczonych do niniejszego
Regulaminu (m.in. rysunk6w, fotografii). Organizator wyra2a zgodq na wykorzystanie tych
material6w przez uczestnik6w Konkursu w celu przygotowania pracy konkursowej. Jednak2e ka2da

reprodukcja, adaptacja, obr6t, publiczne udostqpnienie, czynienie u2ytku w inny spos6b
z material6w chronionych prawem wlasno5cijest zabronione, chyba ie uczestnik Konkursu uzyska

7

.

8.

pisemnq zgodq Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostanE
opublikowa ne na porta lu m iejski m www.bia lystok.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo uniewa2nienia Konkursu bez podania przyczyn. lnformacja
o uniewa2nieniu Konkursu i sposobie odbioru zlo2onych prac zostanie umieszczona na portalu

miejskim www.bialystok.pl.

9.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje siq przepisy
ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego L994 r. (Dz. U. z2OL8 r. poz. tL97ze zm.l,
Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia L964r. (Dz. U. z2O!8 r. poz. 1025 ze zm.).
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Zalqcznik nr 2
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTN! KA KON KU RSU

Spos6b skladania: w zamkniqtej kopercie z napisem,,KARTA"

dolqczonej do pracy konkursowej
(-6w) Kon ku rsu sktadajqcego prace
na opracowanie koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeibiarskich
figurek Misi6w-Niediwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiE
Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Biatystok Widzimisie".
Da

ne identyfi kacyi ne uczestni

ka

-

Liczba rozpoznawcza pracy konkursowej
(6 cyfr)

Pelna nazwa Uczestnika Konkursu lub Uczestnik6w Konkursu:

Adres:
Tel. kontaktowy*:

e-mail*:
Adres do korespondencji lub nazwa iadres ustanowionego pelnomocnika:
Tel. kontaktowy*:

e-mail*:
Dyplom ukoriczenia studi6w
Nazwa uczelni
Kierunek/specja lizacja
Rok ukodczenia

Nr

mu....

*Podanie numeru telefonu oraz e-mail jest dobrowolne, jednak jego niepodanie mo2e wydtu2yi komunikacjq Organizatora
z uczestnikiem Konkursu

O3wiadczam, 2e zapoznalem siq z tre5ciq Regulaminem Konkursu no oprocowanie koncepcji
projektowej obiekt6w molej architektury: 75 form rzeibiorskich - figurek Misiiw-Niediwiodkiw,
zlokolizowonych w przestrzeni publicznej, zwiqzonych z historiq Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy
szlok turystyczny, zwony joko ,,Bialystok Widzimisie", akceptujq jego warunki oraz zobowiqzujq siq
do ich przestrzegania.

(miejscowo6d i data)

(podpis uczestnika Konkursu, osoby uprawnionej do jego reprezentowania
lub podpis pelnomocnika ustanowionego do reprezentowania uczestnik6w
wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzial w Konkursie)

Zalqcznik nr 3
- zalqcznik do karty identyfikacyjnej uczestnika Konkursu -

miejscowoSi i data

Nazwa uczestnika Konkursu

oSWtADczENtE
Skladajqc prace konkursowE

w

Konkursie no oprocowonie koncepcji projektowej obiektdw

mdlej orchitektury: 75 form rzeibiarskich - figurek Misidw-Niediwiadk6w, zlokalizowanych
w przestrzeni publicznej, zwiqzonych z historiq Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak
turystyczny, zwany jako ,,Bialystok Widzimisie', niniejszym o5wiadczam,

1)

2l

2e:

zapoznalam/-em siq z tre6ciq Regulaminu Konkursu nd oprocowanie koncepcji projektowej
obiekt6w molej orchitektury: 15 form rzeibiorskich - figurek Misiow-Niediwiodkdw,
zlokolizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq Biategostoku oroz wytyczojqcych
nowy szlok turystyczny, zwany jako ,,Biotystok Widzimisie', akceptujq jego warunki oraz
zobowiqzujq siq do ich przestrzegania;
praca konkursowa zgloszona do konkursu zostala wykonana przeze mnie osobiScie /przez osoby
wymienione w poni2szym wykaziel:

lmiq i nazwisko

Lp.

1.

2

3

Funkcje kierownika zespolu projektowego pelnil:

(podpis Uczestnika Konkursu, osoby uprawnionej do jego reprezentowania
lub podpis pelnomocnika usta nowionego do reprezentowania
Uczestnik6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzial w Konkursie)

I

niepotrzebne wykreSlid

Zalqcznik nr 4
- zalqcznik do karty identyfikacyjnej Uczestnika konkursu -

(miejscowoSi idata)
OSWTADCZENIE UCZESTNlKA KONKURSU O PRZENIESIENIU NA ORGANIZATORA

AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH IPRAW POKREWNYCH

W PRZYPADKU PRZYZNANIA

PRACY KONKURSOWEJ

NAGRODY LUB WYR62NIENIA

Uprawniony/Upowa2niony do wystepowania w imieniu Uczestnika(-6w) Konkursu
(pelna nozwo Uczestniko lub pelne nozwy Uczestnikiw Konkursu)

w Konkursie na opracowanie koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeibiarskich
- figurek Misi6w-Niediwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq
Bialegostoku oraz wytyczajEcych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Bialystok widzimisie".
niniejszym oSwiadczam(-y), 2e:
1) jestem(-Smy) autorem(-ami) pracy konkursowej, zlo2onej

w

konkursie na opracowanie koncepcji
projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeibiarskich - figurek Misi6w-Niedlwiadk6w,

zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy
szlak turystyczny, zwany jako ,,Biatystok Widzimisie";

2) praca konkursowa stanowi w calo6ci utw6r oryginalny, nie narusza praw autorskich os6b trzecich,
przez co nie majq miejsca 2adne okoliczno6ci, kt6re moglyby narazii Organizatora na odpowiedzialno36

3)

karnq lub finansowq wobec os6b trzecich z tytulu korzystania lub rozpowszechniania wykonanej
ptzeze mnie (przez nas) pracy konkursowej lub jej czq5ci;
nie zostaly zaciqgniqte przeze mnie (przez nas) jakiekolwiek zobowiqzania, kt6re ograniczalyby
lub wylqczaly mo2liwoSi przeniesienia praw przyslugujqcych do wykonanej pracy konkursowej
na Organizatora;

4) w przypadku gdyby praca konkursowa zostalaby

5)
5)
7)

zgloszona bez umocowania pozostalych wsp6lautor6w
przekroczeniem
pracy albo z
takiego umocowania, przyjmujq (-jemy) na siebie odpowiedzialnoSi wobec
Organizatora z tytulu wszelkich roszcze6 zgloszonych przez wsp6lautor6w pracy i zobowiqzujq (-emy)
siq zwolnii Organizatora z takiej odpowiedzialno6ci niezwlocznie po uzyskaniu informacji o zgloszeniu
roszcze6;
praca konkursowa lub jej czq6ci, nie znajdujq siq w posiadaniu os6b trzecich i nie istnieje ryzyko
jej niekontrolowanego rozpowszechniania bez zgody Organizatora;
przyjmujq (-emy) tak2e odpowiedzialno5i za wszelkie roszczenia, kt6rych przedmiotem byfaby
wykonana praca konkursowa, a kt6re osoby trzecie mogtyby skierowa6 przeciwko Organizatorowi;
z chwilq wyptaty nagrody lub wyr62nienia przyznanych przez Sqd Konkursowy, przenoszq (-imy)

nieodplatnie na Organizatora autorskie prawa majqtkowe do sporzqdzonej pracy konkursowej pozwalajqce Organizatorowi na nieograniczone w czasie korzystanie i rozporzqdzanie pracq (tak
w caloici, jak i we fragmentach) na nastqpujqcych polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania
pracy konkursowej niezale2nie od materialu i dowolnq technikq w celu realizacji zadad zwiqzanych
z przedmiotem Konkursu, rozpowszechniania przez publiczne prezentowanie, wystawienie,
wy6wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak2e publiczne udostqpnianie
w dowolnym miejscu i czasie, prezentacji w 6rodkach masowego przekazu i na stronach internetowych
Organizatora oraz publikacjach i materialach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych
sporzqdzonych przez Organizatora - otaz do no6nik6w, na kt6rych praca zostala przekazana.

(podpis Uczestnika Konkursu, osoby uprawnionej do jego reprezentowania
lub podpis pelnomocnika ustanowionego do reprezentowania
Uczestnik6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzial w Konkursie)

Zalqcznik

nr

5

- ewentualny zalqcznik do karty identyfikacyjnej Uczestnika konkursu -

PETNOMOCNICTWO*

do reprezentowania uczestnik6w wsp6lnie wvstepuiacvch w Konkursie

W zwiqzku ze wsp6lnym ubieganiem siq o udzial w Konkursie no opracowonie koncepcji projektowej
obiekt6w malej architektury: 75 form neibiorskich - figurek Misi6w-Niediwiadkdw, zlokalizowanych
w przestrzeni publicznej, zwigzonych z historiq Biolegostoku oraz w,)ttyczajqcych nowy szlok turystyczny,
zw a ny j o ko,,Bi alystok W id zi m isi e", wym i e n i o nych pon i2ej U czestn i k6w:
L,
(pelno nozwo uczestniko konkursu oroz odres)

2.
(pelno nozwo uczestniko konkursu oroz odres)

3.
(pelno nazwa uczestniko konkursu oraz adres)

niniejszym udzielamy pelnomocnictwa do reprezentowania uczestnikowi Konkursu o nazwie

(pelno nozwa uczestniko konkursu ustonowionego do reprezentowonio ww. uczestnik6w
ubiegajqcych siq o udzial w Konkursie)
Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje wszelkie czynnoSci uczestnika Konkursu, a w szczeg6lnoSci:
zlo2enie pracy konkursowej,
po5wiadczanie wszystkich dokument6w za zgodno5i z oryginalem,

reprezentowanie wystQpujqcych wsp6lnie uczestnik6w Konkursu wobec Organizatora,
skladanie i przyjmowanie o6wiadcze6 oraz zawiadomief w imieniu wystqpujEcych wsp6lnie
uczestnik6w Konkursu,
przyjqcie nagrody lub wyr62nienia przyznanych przez Sqd Konkursowy,

prawo do udzielania dalszych pelnomocnictw,
inne
wymienione poniiej:
oraz
O(wiadczamy,

ie

zapoznaliSmy sig z treSciq Regulaminem Konkursu na oprocowonie koncepcji proiektowej

-

figurek Misi6w-Niediwiodkiw, zlokolizowanych
w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq Bialegostoku oraz wytyczojqcych nowy szlak turystyczny,

obiektfw molej orchitektury: 15 form rzeibiorskich

zwony joko ,,Biolystok Widzimisie', akceptujemy jego warunki oraz

zobowiqzujemy

siq do ich przestrzegania.

doto
2.

1,

pod pis osoby

u prown

ion

ei

do reprezentowonia Uczestnika Konkursu

4

3.
pod pis osoby

u prown

ionei

do reprezentowonio Uczestniko Konkursu

*

pod pis osoby u p rawn ion ej
do reprezentowonia Uczestniko Konkursu

pod pis osoby u prawn ion ej
do reprezentowanio Uczestniko Konkursu

Niniejsze petnomocnictwo powinno zostai podpisane przez ka2dego Uczestnika Konkursu
oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

i zloione w formie

Zalqcznik nr 6

wz6r
Dolqczyt do czqiciopisowej procy konkursowej

LICZBA ROZPOZNAWCZA PRACY KONKURSOWEJ

16

cvfrl

INFORMACJA

o szacunkowych kosztach wykonania rzeLb
na podstawie pracy konkursowej sporzqdzonej

w Konkursie na oprocowonie koncepcji projekowej obiekt6w molei architekury: 75lorm
rzeibiarskich - ligurek Misi6w-Niediwiodk6w, zlokolizowonych w przestrzeni publicznei,
zwiqzanych z historiq Biolegostoku oraz wficzajqcych nowy szlakturystyczny, zwany
j a ko,, Biolystok Widzi mi si e'.

Szacunkowy kosztwykonania 15 rzeibi ich monta2u,
okre5lony na podstawie sporzqdzonej pracy konkursowej, wynosi brutto:

w tym: koszt netto .........

zl

oraz

....Yo

podatku VAT, w kwocie

Zalqcznik nr 7
Wz6r nadruku koperty z napisem KARTA

LICZBA ROZPOZNAWCZA PRACY

KONKURSOWEJ

16

cvfr/

,KARTA,
Konkurs na opracowanie koncepcii proiektowei
obiekt6w malej architektury: 15 form
rzeibtarskich - figurek M isi6w-Niediwiad k6w,
zlokalizowanych w przestrzeni publicznei,
zwaEzanych z historiq Bialegostoku
oraz wytyczaiqcych nowy szlak turystyczny,
zwany iako,Bialystok Widzimisie".

Zalqcznik nr 8

KARTA
ZGTOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs na opracowdnie koncepcji projekowej obiekt6w mdlej architekury: 75 form neibidrskich
-figurek Misi6w-Niediwiadk6w, zlokolizowanych w przestrzeni publicznej, zwigzonych z historiq
Biolegostoku oraz wwczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Bialystok Widzimisieo.

Kwitujq odbi6r pracy konkursowej znaczonej liczbq rozpoznawcza:
Liczba rozpoznawcza

pracy konkursowej
(6 cyfr)

Bialystok, dnia ........... .....2019

r.

godzina:

Urzqd Miejski w Biatymstoku

KARTA

ZGIOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs na opracowdnie koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 75lorm rzeibiarskich
-figurek Misidw-Niediwiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z historiq
Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Bialystok Widzimisie".

Kwitujq odbi6r pracy konkursowej znaczonej liczbq rozpoznawczE
Liczba rozpoznawcza

pracy konkursowej
(6 cyfr)

Bialystok, dnia

20L9

r.

godzina: .....

Urzqd Miejski w Bialymstoku

