REGULAMIN KONKURSU „Zaproszenie do Centrum Poznawczego Hali Stulecia”
konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenów zewnętrznych przed Centrum Poznawczym Hali Stulecia
I. ORGANIZATOR I OPERATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu „Zaproszenie do Centrum Poznawczego Hali Stulecia” (konkurs
na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych przed Centrum
Poznawczym Hali Stulecia) zwanego dalej konkursem jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pn. KRS
0000051000, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 146.923.000,00 zł, NIP: 896-00010-95, REGON: 001005092, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
1.2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
II. CEL KONKURSU
2.1. Celem Konkursu jest:
2.1.1. Wybór najlepszego pod względem funkcjonalnym i estetycznym projektu
zagospodarowania terenów zewnętrznych, znajdujących się przed Centrum Poznawczym Hali
Stulecia.
2.1.2. Aktywizacja zawodowa studentów.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. W konkursie mogą wziąć udział studenci dowolnego roku i dowolnego wydziału
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, działający samodzielnie,
zwani dalej Uczestnikami konkursu. Fakt posiadania statusu studenta winien być
potwierdzony przez Uczestnika konkursu stosownym oświadczeniem stanowiącym Załącznik
nr 1 do Regulaminu załączonym do składanej pracy konkursowej.
3.2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie u
Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie Komisji Konkursowej i
członkowie ich rodzin.
3.3. Materiały źródłowe niezbędne do wykorzystania w przygotowywaniu prac
konkursowych stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3.4. Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przygotowania i złożenia prac konkursowych we
własnym zakresie bez możliwości żądania ich zwrotu.
3.5. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość prac konkursowych spełniających
warunki konkursu.
IV. ZAKRES PRAC KONKURSOWYCH ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA
4.1. Praca konkursowa powinna być przedstawiona na jednej lub dwóch planszach o
wymiarze 70x100 cm w układzie pionowym lub poziomym oraz zawierać kilka zdań opisu,
może również obejmować szkice ideowe.
4.2. Projekty należy składać w postaci plików cyfrowych na płycie CD bądź wydruków
formatu B1 (z dołączonym na płycie CD zapisem cyfrowym). Na odwrocie pracy muszą
znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, nazwa uczelni, rok studiów, nr telefonu oraz e-mail.
Nazwa pliku cyfrowego także powinna zawierać nazwisko autora.

4.3 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie koncepcji ideowej zagospodarowania
terenów zewnętrznych, znajdujących się przed Centrum Poznawczym Hali Stulecia.
4.4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest:
4.4.1. Złożyć pracę konkursową do dnia 31.03.2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie
Organizatora konkursu w Centrum Poznawczym Hali Stulecia. Prace nie będą przyjmowane w
dni ustawowo wolne od pracy.
4.4.2. Podpisać i złożyć wraz ze złożeniem pracy konkursowej oświadczenie o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu stanowiące Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
4.4.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania prac
konkursowych.
4.4.4. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie będą
odsyłane/zwracane po rozstrzygnięciu konkursu Uczestnikom konkursu.
4.4.5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach
marketingowych oraz w celach związanych z wykonaniem obowiązków konkursowych przez
Organizatora Konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do składanej pracy
konkursowej pisemnego oświadczenia Uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm) zamieszczonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
V. OCENA I NAGRODY
5.1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu spośród pracowników
Organizatora oraz reprezentantów Polskiego Związku Firm Deweloperskich w terminie do
19.04.2015 r. dokona w trybie niejawnym oceny i nagrodzi złożone prace konkursowe pod
względem ich funkcjonalności, walorów estetycznych oryginalności i kreatywności.
Dopuszcza się możliwość powołania do komisji konkursowej także przedstawiciela uczelni,
której studenci wezmą udział w konkursie.
5.2. W konkursie przewiduje się następujące nagrody :
I nagroda (przyznawana przez Organizatora konkursu) jest nagrodą pieniężną w wysokości
4000,00 zł brutto.
Komisja konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia działań zmierzających do częściowej lub
całkowitej realizacji zwycięskiego projektu, w przypadku jego zgodności z planem
konserwatorskim przewidzianym dla terenów położonych przy Hali Stulecia oraz
optymalnym progiem finansowych nakładów, jakich wymagałaby realizacja projektu.
II nagroda (przyznawana przez Polski Związek Firm Deweloperskich): dwumiesięczny staż w
jednej z firm stowarzyszonych w Polskich Związku Firm Deweloperskich w terminie
uzgodnionym z laureatem nagrody, płatny 1000 zł netto/miesiąc.
III nagroda (przyznana przez Organizatora konkursu): jednomiesięczny staż we Wrocławskim
Przedsiębiorstwie Hala Ludowa Sp. z o.o. w terminie uzgodnionym z laureatem nagrody,
płatny 1000 zł netto/miesiąc.
5.3. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową oraz pozostałe podmioty wskazane w
punkcie 5.1 są ostateczne, nieodwołalne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.

5.4. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu będą podane do publicznej wiadomości w dniu
19.04.2015
poprzez
stronę
internetową
www.halastulecia.pl
oraz
www.centrumpoznawcze.pl.
O sposobie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.
5.5. Prace konkursowe niespełniające warunków regulaminowych (w tym niezaopatrzone w
wymagane oświadczenia) nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
5.6. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału
w konkursie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz
na stronie internetowej www.halastulecia.pl i www.centrumpoznawcze.pl
6.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyny.
6.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli zmiana nie
wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora Konkursu w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach marketingowych.
6.7. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
6.8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą doręczane przez
Organizatora Konkursu poprzez e-mail na adresy mailowe Uczestników konkursu wskazane
w oświadczeniach składanych wraz z pracami konkursowymi. Wszelkie negatywne skutki
niepodania lub podania wadliwego adresu e-mail ponosi Uczestnik konkursu.
6.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.

