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ROZDZIAŁ I 

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 
 

1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE KONKURSU 

1.1. Organizatorem Konkursu Studialnego jest  Zarząd Główny SARP we współpracy SARP O/Wrocław  

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław 

z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, 

www.wroclaw.sarp.org.pl, e - mail: wroclaw@sarp.org.pl 

1.2.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:  

Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Daria Kieżun, e-mail: daria.kiezun@sarp.org.pl 

1.3. Konkurs realizowany jest przez SARP ZG oraz SARP O/Wrocław na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 

2016 (Zamawiający). 

1.4.Konkurs Studialny jest elementem projektu interdyscyplinarnego pt. „Kościół. Piękno i Kicz”  (Projekt) będącego 

przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest 

Narodowe Forum Muzyki. 

2. FORMA KONKURSU I PODSTAWA PRAWNA 

2.1. Konkurs jest międzynarodowy, otwarty, jednoetapowy, studialny. 

2.2. Podstawą prawną Konkursu jest: 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2006 r.  Nr 90,  poz. 631 ze zm.) 

 Zasady konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP z 2016 r. 

2.3. Konkurs jest prowadzony w języku polskim.  

3. PRZEDMIOT KONKURSU 

3.1. Przedmiotem Konkursu Studialnego jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kościoła 

wyznania rzymsko-katolickiego dla lokalnej społeczności na terenie osiedla Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki 

we Wrocławiu.  

3.2.Zasadniczym zadaniem stawianym przed Uczestnikami Konkursu jest wykreowanie nowej, współczesnej wizji 

kościoła jako miejsca kultu (sacrum), a jednocześnie będącego terenem przeznaczonym na aktywności związane 

z działaniem lokalnych społeczności (profanum), zgodnie z otwartością idei Vaticanum II zapisanymi w KLŚ. Przy 

projektowaniu kościoła należy troskliwie dbać o to, aby ułatwiał wykonywanie czynności liturgicznych oraz osiągnięcie 

czynnego uczestnictwa wiernych (par. 124 KLŚ). Wizja ta powinna uwzględniać ideę miasta zrównoważonego, 

traktującą przestrzeń publiczną jako szczególny zasób, który powinien być nowocześnie zarządzany i wykorzystywany 

dla dobra wszystkich mieszkańców, sprzyjający budowaniu zrównoważonego stylu życia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii.  

3.3.Zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, a 

ich efektem powinno być uzyskanie właściwego charakteru tego fragmentu Nowych Żernik, wspierającego budowę 

tożsamości lokalnej społeczności. 

3.4. Ważnym aspektem projektowania przestrzeni na przecięciu ważnych osi kompozycyjnych jest uwzględnienie 

różnorodności działań na terenach tychże osi. 

3.5. Niezmiernie istotnym aspektem projektowania obiektu i przestrzeni na terenie Nowych Żernik jest nawiązanie 

do modelowego kształtowania przestrzeni, jej otwartości i skierowania do wszystkich mieszkańców osiedla.  

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/
mailto:wroclaw@sarp.org.pl
mailto:daria.kiezun@sarp.org.pl
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4. CEL KONKURSU 

4.1. Działka projektowanego kościoła jest położona na terenie modelowej dzielnicy mieszkaniowej Nowe Żerniki. 

„Nowe Żerniki to modelowe osiedle, które ma stać się alternatywą dla „produkcji taśmowej” mieszkań– mocno 

ujednoliconej i nie zawsze jakościowo zadowalającej oferty generowanej przez rynek”- (cytat z idei zamieszczonej na 

stronie www.nowezerniki.pl). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP nr 476 Trasa Targowa 

– XXXI/703/12) teren przeznaczony na kościół położony jest na terenie zaznaczonym jako 8U-ZP w wydzieleniu ”B”.  

4.2. Teren przeznaczony na potrzeby kościoła leży na przecięciu ważnych osi-stref funkcjonalnych wyznaczonych 

przez plan: Kultury i Edukacji. Oś Kultury składa się z dwóch terenów 7U-ZP oraz 10ZP i razem z elementami sportu 

stanowi założenie strefy zieleni rekreacyjnej. Projektowany obiekt kościoła będzie pełnił rolę zwieńczenia Strefy 

Kultury od południowej strony zamykając oś rozpoczynającą się budynkiem Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. 

Oś Edukacji wraz z terenem szkoły oraz rekreacji parkowej stanowi zamknięcie od południa założenia Nowych Żernik. 

Teren Strefy Edukacji posiada potencjał przestrzeni wspólnej dla rozwijającego się osiedla. Położenie kościoła jest 

centralne w stosunku do potencjału miejsca. Istnieje możliwość powiększania terenów mieszkaniowych zarówno w 

kierunku południowym (do torów kolejowych), jak w kierunku zachodnim o już istniejące tereny ujęte Miejscowymi 

Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 

4.3. Podstawowym celem Konkursu jest uzyskaniu integracji  architektury z głównym celem przestrzeni sacrum czyli 

stworzenie  najlepszej przestrzeni liturgicznej dla spotkania wiernego z Bogiem 

we wszystkich wymiarach. Informacje dot. zasad  porządku liturgicznego oraz wytyczne programowe dot. 

projektowania przestrzeni budynku kościoła wraz z funkcjami towarzyszącymi znajdują się w załączniku nr 6 

niniejszego regulaminu. 

4.4.Bardzo istotnym celem Konkursu jest wskazanie sposobu wydzielania przestrzeni sacrum i profanum bez 

konieczności grodzenia, co jest istotnym założeniem modelowego osiedla. 

4.5.Celem Konkursu jest także uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu leżącego w strefie Kultury i 

Edukacji z uwzględnieniem konieczności wyznaczenia terenu bezpośrednio należącego do kościoła (wydzielenie „B” w 

zapisie planu), jak też terenów powiązanych z kościołem, ale przeznaczonych na potrzeby wszystkich mieszkańców. 

Istotnym będzie wskazanie sposobu powiązania terenu kościoła z terenami znajdującymi się w Strefie Kultury i 

Edukacji, a także zaproponowanie spójnego układu zieleni wysokiej i niskiej oraz proponowanych sposobów 

użytkowania terenu (przestrzenie publiczne, półpubliczne i półprywatne). Należy zatem zaproponować scenariusze 

działań w projektowanej przestrzeni uwzględniając różne potrzeby użytkowników. Należy wziąć pod uwagę 

odmienność dni roboczych od świątecznych, pory roku, skalę imprez, różnorodność uczestników itp. 

4.6.Bardzo istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o wielkość, skalę i charakter obiektu, a także o możliwość 

wprowadzenia  elementów tymczasowej zabudowy jako wzmocnienie aktywności społecznych . 

4.7.Jednym z podstawowych celów Konkursu jest zaproponowanie rozwiązania przestrzeni terenów pomiędzy 

istniejącą zabudową oraz wałami wraz z decyzjami dotyczącymi rozwiązań powierzchni „miękkich i twardych”, zieleni 

niskiej i wysokiej, zadaszeń stałych i czasowych itp. mających wpływ na charakter tych przestrzeni. 

4.8.Niezbędnym celem jest określenie charakteru mebla miejskiego - stałego i przenośnego - ze wskazaniem 

zastosowanych materiałów będących w relacji do propozycji rozwiązań materiałowych wybranych przestrzeni. 

Wszystkie zaproponowane elementy przestrzenne wymagają określenia materiałowego i kolorystycznego.  

4.9.Celem jest też uzyskanie dyspozycji komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej ze wskazaniem miejsc postojowych 

(stałych i czasowych) dla rowerów i samochodów, w tym dla samochodów osób przyjezdnych (o ile potrzebne). 

Zaproponowanie scenariuszy na wyłączanie poszczególnych stref w trakcie organizacji imprez masowych, w dniach 

świątecznych czy w trakcie weekendów (działania masowe lub kameralne). 

4.10.Celem będzie także wskazanie charakteru zagospodarowania przestrzeni wraz z decyzjami dotyczącymi 

posadzki, mebli urbanistycznych, tzw. małej architektury oraz charakteru terenów zielonych jako elementów 

użytkowych oraz przestrzennych wpływających na spodziewane aktywności w tych przestrzeniach. 

4.11. Celem jest też zasugerowanie sposobu oświetlenia samego obiektu jak i otaczającej przestrzeni, ewentualnie 

innych ważnych stref (Kultura i Edukacja) czy podkreślającego różnorodne aktywności, pory roku itp. działania 

wzmacniające zmienność charakteru tych przestrzeni.  
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4.12.Kolejnym celem Konkursu jest wskazania ewentualnych zasad etapowania procesu inwestycyjnego w odniesieniu 

do obiektów, jak i przestrzeni. 

4.13.Ze względu na studialny charakter Konkursu w opracowaniu konkursowym zapisy planu Przestrzennego (MPZP nr 

476 Trasa Targowa – XXXI/703/12) należy traktować jako zalecenia. 

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

5.1. Ocenie będą podlegały wyłącznie prace spełniające wymagania Regulaminu i złożone w określonym w pkt 13 

czasie. Ocena zostanie dokonana w oparciu o część graficzną i opisową. 

5.2. Jeżeli po otwarciu prac okaże się, że którakolwiek z prac konkursowych (i jej wszystkich elementów) zawiera 

elementy umożliwiające identyfikację Uczestnika lub Uczestników Konkursu, albo Autora lub Autorów pracy, 

Sekretarz Sądu Konkursowego utajni w dowolny sposób każdy z elementów możliwych do utajnienia. 

5.3. Każda z prac konkursowych zostanie oceniona pod kątem uzyskania cech architektury sakralnej, szczególnie w 

sferze wymaganej przestrzeni liturgicznej oraz spełniania następujących wymagań Organizatora: 

(1) oryginalność koncepcji, spójność charakteru przestrzeni,  

(2) dyspozycja funkcjonalna, przestrzenna i materiałowa, 

(3) spójność charakteru przestrzeni kościoła i otoczenia  

(4) elastyczność przestrzeni sacrum i profanum,    

(5) elastyczność przestrzeni dla lokalnej wspólnoty,     

(6) możliwość etapowania realizacji. 

Każdy z sędziów podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród i wyróżnień na podstawie oceny stopnia spełnienia 

określonych powyżej kryteriów.   

5.4.Ostateczna lista zespołów nagrodzonych i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronach Organizatora. 

 
6. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO 

6.1. W skład Sądu Konkursowego powołanego przez Organizatora wchodzą następujące osoby: 

........................ sędzia UIA – gość zagraniczny 

Maciej Hawrylak --------------- SARP o/Wrocław, sędzia referent                                                                                                                                                                                                                                     

Konrad Kucza- Kuczyński ---- sędzia oddelegowany przez ZG SARP                                                                                     

Zbigniew Maćków -------------       SARP o/Wrocław, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 

Kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 ds. architektury, jeden 

z inicjatorów projektu Nowe Żerniki                                                                                                   

Marcin Major -------------------- SARP o/Wrocław 

  

Mariusz Ścisło ------------------- SARP o/Warszawa, prezes ZG SARP         

 
6.2. Na Sekretarza Organizacyjnego Konkursu została powołana arch. Daria Kieżun. Sekretarz Konkursu nie ma prawa 

głosu w sprawach merytorycznych i nie bierze udziału w decyzjach Sądu Konkursowego. 

6.3. Sąd Konkursowy może powołać dodatkowe osoby wspomagające pracę Sądu Konkursowego, które nie mają 

prawa udziału w głosowaniach i rozstrzygnięciach Sądu Konkursowego. 

6.4.Jako wsparcie merytoryczne Sądu konkursowego w kwestii organizacji porządku liturgicznego oraz zgodności 

proponowanych rozwiązań z zasadami Vaticanum II oraz Konstytucją Liturgii Świętej powołany zostanie ekspert – 

liturgista. 

6.5.Na zastępcę sędziego został powołany  arch. Andrzej Poniewierka,  SARP o/Wrocław. 

6.6.Wytyczne programowe dotyczące koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła wyznania Rzymsko-

Katolickiego opracował ks. Czesław Mazur, referent ds. sztuki sakralnej, Kuria Metropolitarna Wrocławska. 

https://poczta.sarp.org.pl/horde/imp/message.php?index=317
https://poczta.sarp.org.pl/horde/imp/message.php?index=317
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

7.1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

- Osoby fizyczne, 

- Osoby prawne, 

- Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

- Osoby te występujące wspólnie. 

7.2.Uczestnikami mogą być osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

7.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

 Osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu i organizacji Konkursu, 

 Członkowie Sądu Konkursowego 

 Osoby, które są podległe służbowo lub są powinowatymi członków Sądu Konkursowego lub osób 

organizujących Konkurs. 

7.4. Niniejszy Konkurs jest prowadzony na podstawie Regulaminu Konkursu, zwanego dalej „Regulaminem". 

 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY 

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w Konkursie, Organizator wymaga złożenia 
przez Uczestnika Konkursu następujących dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w Konkursie 
……………………………… Załącznik nr 1 

b) Oświadczenie o prawach autorskich oraz udzieleniu licencji 
……………………………… Załącznik nr 2 

c) Karta identyfikacyjna         
8.2. Do pracy konkursowej należy dołączyć 2 koperty: w kopercie nr 1 
powinny znajdować się załączniki nr 1 i nr 2. W kopercie nr 2 (z dopiskiem 
KARATA IDENTYFIKACYJNA) załącznik nr 3.                                                                                  

……………………………… Załącznik nr 3 
 
 

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW KONKURSU 

9.1. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Sekretarzem Organizacyjnym: 

arch. Daria Kieżun, e-mail: daria.kiezun@sarp.org.pl 

9.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław 

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław 

wraz z następującym oznaczeniem: 

KONKURS STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI  URBANISTYCZNO -ARCHITEKTONICZNEJ IDEI KOŚCIOŁA 

DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI NA TERENIE OSIEDLA EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWE ŻERNIKI  

WE WROCŁAWIU 

9.3.Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, przed 

upływem terminu udzielania odpowiedzi na pytania. Wraz z odpowiedziami ukaże się ostateczna wersja Regulaminu. 

9.4. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

Organizatora. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 

10.1. Pracę konkursową należy opracować w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika lub Uczestników 

Konkursu oraz Autora lub Autorów pracy. 

10.2. Pracę konkursową należy przedstawić w formie graficznej i  opisowej. 

10.3. Część graficzną należy przygotować na 2  planszach o formacie 100x70 cm, naklejonej na lekki sztywny podkład 

(kappa gr 5 mm), w układzie poziomym.  

10.4. Część graficzna powinna zawierać: 

mailto:daria.kiezun@sarp.org.pl
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 Orientację położenia na działce oraz w relacjach do projektowanej zabudowy NŻ w skali 1:2000, 

 Koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

 Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 (1:200), 

 Elewacje (min. 4) w skali 1:100 (1:200), 

 Przekroje (min. 2) z rozwinięciami w skali 1:100 (1:200),  

 2 Aksonometrie (zgodnie z zaznaczeniem na schemacie), 

 co najmniej 2 perspektywy z poziomu człowieka stojącego niezbędne do przedstawienia charakterystycznych 

elementów koncepcji oraz zagospodarowania terenu (w tym 1 perspektywę zgodnie z zaznaczeniem na 

schemacie), opcjonalnie zdjęcia modelu-makiety, 

 Perspektywy (wewnątrz/zewnętrz) oddające klimat i charakter sacrum i profanum , 

 Rysunki, schematy graficzne, detale itp. wynikające z autorskich pomysłów Uczestników Konkursu. 

10.5. Część opisowa 

W części opisowej, w formie trwale spiętego opracowania, należy przedstawić założenia projektowe 

zagospodarowania terenu i obiektu oraz wyjaśnić współdziałanie obiektu jako dopełnienie osi Kultury 

i Edukacji, a także przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych i technologicznych na 

maksymalnie 8 stronach formatu A4 (wraz ze schematami, ideogramami itp.) zawierające: 

 opis koncepcji zagospodarowania; 

 opis zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych dla obiektu oraz terenu; 

 opis zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych; 

 schematyczny bilans terenu wraz z terenami zielonymi i niezbędnymi miejscami parkingowymi 

(garażami),pokazujący proporcje pomiędzy powierzchnią terenów utwardzonych i zieleni. 

 zestawienie powierzchni użytkowej i całkowitej w rozbiciu na grupy funkcjonalne, 

 2 rysunki przedstawione na planszach (100x70cm), pomniejszone do formatu A4 - nie wliczone do opisu. 

10.6. Część identyfikacyjną należy przygotować w postaci zamkniętej koperty zawierającej kartę identyfikacyjną 

Uczestnika lub Uczestników oraz płytę CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. 

10.7. Kartę identyfikacyjną należy sporządzić według wzoru określonego w Załączniku nr 4. do niniejszego 

Regulaminu. 

10.8. Kartę identyfikacyjną należy sporządzić w formie pisemnej. 

10.9. Dodatkowo pracę konkursową należy dostarczyć zapisaną na płycie CD (wersją elektroniczną pracy konkursowej 

zapisaną w następujących formatach: 

(1) dla rysunków - w formacie *.jpg lub *.pdf  w rozdzielczości 300 dpi; 

(2) dla tekstu - w formacie *.doc 

10.10. Na żadnym elemencie części graficznej, części opisowej oraz zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną i płytą 

CD nie należy umieszczać nazwy Uczestnika lub nazw Uczestników, ani innych informacji umożliwiających 

zidentyfikowanie Uczestnika lub Uczestników albo Autora lub Autorów pracy konkursowej w tym także we 

właściwościach zapisanych plików. 

10.11. Na wszystkich elementach części graficznej, części opisowej oraz na zamkniętej kopercie  

z kartą identyfikacyjną i płytą lub płytami CD należy umieścić wyłącznie sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą.  

10.12. Sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy umieścić w prawym górnym rogu każdego elementu pracy 

konkursowej i zapisać cyframi o wysokości 1 cm. 

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

11.1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie  

Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław 

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław,  

10.11.2016.w godzinach 10.00-16.00 
11.2. Prace konkursowe należy składać w trwale zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających bezśladowe 

otwarcie lub zapoznanie się z treścią w inny sposób przed upływem terminu składania prac. Na opakowaniu należy 

umieścić sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, nadaną wszystkim elementom pracy konkursowej. 
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11.3. W przypadku składania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa 

wskazane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą żadnego z Uczestników składających pracę. 

11.4. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 10.11.2016 r. o godzinie 16.00. 

11.5. Prace konkursowe złożone po upływie terminu składania prac zostaną otwarte i przygotowane do zwrotu 

uczestnikom, którzy je złożyli. 

 
12. RODZAJE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

12.1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych 

odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu. 

12.2. W konkursie mogą zostać przyznane Nagrody pieniężne oraz wyróżnienia. 

12.3. Wysokość nagród pieniężnych wynosi 150 tys. zł brutto, w tym: 

 I Nagroda:     70 000,-zł 

 II Nagroda:     40 000,-zł  

 III Nagroda:     20 000,-zł 

 Wyróżnienia (łącznie)           20 000,-zł 

12.4. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych pod warunkiem zachowania  

ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia. 

12.5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Wyróżnień Honorowych (niepieniężnych) za prace 

o wyjątkowych walorach poznawczych.  

13. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

13.1. Werdykt Sądu Konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 

15.11.2016 o godzinie 16:00 

13.2. Niezwłocznie po publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zamieści ogłoszenie o jego wynikach na 

stronie internetowej Organizatora www.wroclaw.sarp.org.pl. 

13.3. Do czasu ogłoszenia werdyktu Sądu Konkursowego nazwy/nazwiska Uczestników nie będą ujawnione. 

 
14. REALIZACJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

14.1. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni, ale nie dłuższym niż 3 miesiące od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

14.2. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w pracy konkursowej.  

14.3. Nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku gdy z odrębnych 

przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania. 

 
15. WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH 

15.1.Po rozstrzygnięcia konkursu Organizator zorganizuje wystawę prac konkursowych, i poda termin do wiadomości 

publicznej oraz poinformuje wszystkich uczestników konkursu. 

15.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia (oraz publikowania) wszystkich prac konkursowych wraz z 

podaniem nazwisk ich autorów. 

15.3. Termin i miejsce wystawy zostaną podane w terminie późniejszym 

 
16. WŁASNOŚĆ PRAC KONKURSOWYCH 

16.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zachowują prawa autorskie do prac konkursowych na podstawie Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późniejszymi zmianami).  

16.2.Uczestnicy Konkursu udzielają Zamawiającemu licencji oraz zgód na korzystanie z autorskich praw do prac 

konkursowych w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/
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17. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 

17.1. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej i licencje na jej wykorzystanie przechodzą na Organizatora 

wyłącznie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

17.2. Podmioty posiadające autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zostaną wskazane  

w karcie identyfikacyjnej. 

17.3.Udzielenie zgód i licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych następuje bezpłatnie. 

17.4. Udzielenie zgód i licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, następuje z dniem publicznego 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 
18. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

18.1. Organizator unieważni Konkurs w następujących przypadkach: 

(1) jeżeli wszyscy Uczestnicy zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie; 

(2) jeżeli nie zostaną złożone przynajmniej 3 prace konkursowe; 

(3) jeżeli wszystkie złożone prace konkursowe zostaną odrzucone; 

(4) jeżeli Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, tzn. gdy nie zostanie przyznana żadna nagroda; 

(5) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu jest niemożliwe. 

18.2. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej w pkt 18.1. Sąd Konkursowy zaproponuje 

unieważnienie Konkursu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.3. Niezwłocznie po unieważnieniu Organizator zamieści ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora www.wroclaw.sarp.org.pl. 

18.4. Niezwłocznie po unieważnieniu Organizator prześle każdemu znanemu mu Uczestnikowi, w formie pisemnej, 

zawiadomienie o unieważnieniu Konkursu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU 

19.1. Wobec treści ogłoszenia o Konkursie, postanowień Regulaminu Konkursu, czynności podjętych przez Organizatora w toku 
Konkursu oraz w przypadku zaniechania przez Organizatora czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, każdy 
Uczestnik może wnieść protest, odwołanie i skargę. 
19.2. Protesty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. 
19.3. Protesty należy składać w siedzibie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Rynek-
Ratusz 25, 50-101 Wrocław. 

 
20. ZWROT PRAC KONKURSOWYCH 

20.1. Zwrotowi nie podlega praca konkursowa Uczestnika, któremu została przyznana Nagroda lub Wyróżnienie. 

20.2.Pozostałe prace konkursowe podlegają zwrotowi na wniosek zainteresowanych Uczestników. 

20.3. Prace można odbierać osobiście w siedzibie Organizatora lub na wniosek Uczestnika zostaną wysłane za 

zaliczeniem pocztowym na wskazany adres, w terminie 3 miesięcy od zakończenia konkursu i zorganizowania 

wystawy pokonkursowej.  

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław  

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław,  

w godzinach 10.00-16.00 

20.4.W przypadku unieważnienia Konkursu zwrot złożonych prac nastąpi w terminie jednego miesiąca od daty 

ogłoszenia unieważnienia przez Sąd Konkursowy. 

20.5. W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu zwrot pozostałych prac nastąpi w terminie jednego miesiąca 

od zakończenia wystawy prac konkursowych. 

  

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/
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21. HARMONOGRAM KONKURSU 

L.P. Zadanie Do godziny Nieprzekraczalna data 

1 Ogłoszenie konkursu  20.09.2016 

2 Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu 16.00 14.10.2016 

3 Udzielenie odpowiedzi na pytania zainteresowanym  21.10.2016 

9 
Składanie prac konkursowych,  
nieprzekraczalny termin nadejścia prac wysłanych pocztą 

16.00 1o.11.2016 

10 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników   16.00 15.11.2016 

11 Wystawa prac konkursowych   
data i miejsce zostaną 
podane w późniejszym 

terminie 

12 Dyskusja pokonkursowa   j.w. 

 
ROZDZIAŁ II 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ORAZ MATERIAŁY DO KONKURSU 

UWAGA: Z uwagi na studialny charakter Konkursu załączniki są tylko informacją wspomagającą 

 

1. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU 

1.1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Uczestnika Konkursu o spełnieniu wymagań, 

1.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu licencji, 

1.3. Załącznik nr 3 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej wraz z kartą autorską. 

 
2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE DO KONKURSU  

  Do pobrania ze strony Organizatora www.wroclaw.sarp.org.pl  

2.1. Załącznik nr 1 – Nowe Zerniki na planie Wrocławia 

2.2. Załącznik nr 2 – Nowe Zerniki – Masterplan.jpg 

2.3. Załącznik nr 3 – Nowe Zerniki – Masterplan.dwg 

2.4. Załącznik nr 4 – Nowe Zerniki – zdjęcie z makiety 1.jpg 

2.5. Załącznik nr 5 – Nowe Zerniki – zdjęcie z makiety 2.jpg 

2.6. Załącznik nr 6 - wytyczne programowe dotyczące koncepcji architektoniczno- urbanistycznej kościoła wyznania 

Rzymsko-Katolickiego.pdf  

 

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA dostępna na stronie www.maps.google.pl (streetview) 
  

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/
https://poczta.sarp.org.pl/horde/imp/message.php?index=317
https://poczta.sarp.org.pl/horde/imp/message.php?index=317
http://www.maps.google.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 

UCZESTNIKA KONKURSU O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 
Nazwa Uczestnika Konkursu:  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Oświadczam / oświadczamy, że: 

 
 

1. posiadam / posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym 
do wykonania pracy konkursowej. 
.  
2. Spełniam/spełniamy wymogi stawiane uczestnikom konkursu i nie podlegam/podlegamy wykluczeniu opisanym 
w pkt 7 niniejszego regulaminu. 

 
 
 
Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu  
 

Data .............................................................          …….............................................................................. 

 (podpis i pieczęć) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O  PRAWACH AUTORSKICH ORAZ O UDZIELENIU LICENCJI 

 
 
Nazwa Uczestnika Konkursu : 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
Oświadczam / oświadczamy, że : 

 

1. Jako autor/autorzy* Pracy Konkursowej jestem/jesteśmy* wyłącznym/wyłącznymi* posiadaczem 

majątkowych praw autorskich i pokrewnych do Pracy Konkursowej jako całości i wszelkich utworów 

wchodzących w jej skład oraz że prawami tymi mogę/możemy* swobodnie rozporządzać, 

2. Przysługujące mi/nam* autorskie prawa majątkowe i pokrewne nie będą naruszać majątkowych 

i osobistych praw autorskich osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje/zrekompensujemy* 

Zamawiającemu lub Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny/odpowiedzialni*,koszty poniesione 

przez Zamawiającego lub Organizatora w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając ich od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Nabędę/Nabędziemy *na własny koszt i we własnym imieniu nie będące moją/naszą* własnością, 

autorskie prawa majątkowe, pokrewne i prawa własności przemysłowej do dzieł i utworów składających 

się na Pracę Konkursową oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych i osobistych praw autorskich.  

4. Umowy stanowiące źródło nabycia przeze mnie/ przez nas*  od osoby trzeciej praw wymienionych 

w ustępie poprzedzającym będą obejmowały co najmniej uprawnienie do rozporządzania i korzystania 

z dzieł w zakresie wymienionym w ust. 5 poniżej i następnych bez konieczności ponoszenia przez 

Organizatora lub Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu. 

5. Udzielam/Udzielamy* Biuru Festiwalowemu Impart 2016 we Wrocławiu  nieograniczonej terytorialnie 

oraz czasowo, bez możliwości jej wypowiedzenia obejmującej prawo do jej przenoszenia na osoby trzecie 

i udzielania sublicencji, nieodwołalnej licencji niewyłącznej na rzecz Zamawianego na korzystanie z Pracy 

Konkursowej, w celach wystawienniczych oraz wydawniczych (w szczególności w celu wydania 

i zilustrowania przez Zamawiającego wydawnictwa towarzyszącego Projektowi, odrębnej publikacji 

albumowej pod roboczym tytułem „Kościół. Piękno i Kicz” oraz innych publikacji i wydawnictw 

przygotowywanych przez Zamawiającego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016), a także 

w celu realizacji i promocji Projektu, w tym w szczególności w zakresie komunikacji, promocji, 

dokumentacji, archiwizacji Projektu komunikacji i promocji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

i Gminy Wrocław oraz Zamawiającego, jako organizatora obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 

2016 na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności 

obejmującej następujące pola:  

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną, audiowizualną, czy cyfrową, w jakimkolwiek 

systemie, na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
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wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi 

za opłatą wstępu, 

d) prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy 

użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne i bezprzewodowe, 

e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono, 

f) wystawiania egzemplarzy, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych 

fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – 

niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, 

za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; 

retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań 

i wielkości nakładów, 

i) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, 

udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach 

multimedialnych, 

j) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; 

k) wprowadzania zmian, skrótów,  

l) łączenia z innymi utworami w ramach jednej lub wielu publikacji z prawem Licencjobiorcy 

do decydowania o ich doborze i sposobie publikacji, 

- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

m) realizacji w oparciu o Prace Konkursową dowolnej ilości, wizualizacji, makiet i innych działań. 

 

6. Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 

we Wrocławiu  na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej w zakresie 

niezbędnym do jej wykorzystania z celem Konkursu i zakresem ich wykorzystania zgodnego 

z postanowieniami Regulaminu (w szczególności wykorzystania dla celów wydawniczych) oraz 

upoważniam/upoważniamy* Zamawiającego do wykonywania w moim/naszym* imieniu z wyłączeniem 

mnie/nas* autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej, w tym prawa do decydowania o pierwszym 

udostepnieniu Pracy Konkursowej i sposobie oznaczania Pracy Konkursowej i autorstwa Pracy 

Konkursowej, prawa do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Pracy 

Konkursowej, w tym w zakresie zachowania integralności utworu, a dodatkowo 

zapewniam/zapewniamy* Zamawiającemu sprawowanie przez mnie/nas*, osobistego wykonania 

nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. 

 

W przypadku uzyskania Nagrody lub Wyróżnienia z chwilą ogłoszenia wyników konkursu udzielam/udzielamy* 

Biuru Festiwalowemu Impart 2016 we Wrocławiu  zgód i licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych 

do pracy konkursowej na zasadach poniższych: 

 

1. Udzielam/udzielamy* Biuru Festiwalowemu Impart 2016 we Wrocławiu nieograniczonej pod względem 

terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia, zgodnie z art. 68 ustawy z dn. 04.02.1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencji wyłącznej, z okresem wyłączności zastrzeżonym 

na okres do dnia 31.03.2017 r., a po upływie tego okresu udzielonej jako licencja niewyłączna, z prawem 

do przenoszenia uprawnień wynikających z obu licencji na osoby trzecie i udzielania sublicencji, 

obejmujących prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych i pokrewnych do ich Pracy 
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Konkursowej (i każdej części wchodzącej w jej skład) w zakresie jej wykorzystania w całości i w dowolnych 

fragmentach w celach wystawienniczych oraz wydawniczych (w szczególności w celu wydania 

i zilustrowania przez Zamawiającego wydawnictwa towarzyszącego Projektowi, jak również odrębnej 

publikacji albumowej pod roboczym tytułem „Kościół. Piękno i Kicz” oraz innych publikacji i wydawnictw 

przygotowywanych przez Zamawiającego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a także 

w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i archiwizacyjnych, w tym komercyjnych, w szczególności 

w zakresie komunikacji, promocji, dokumentacji, archiwizacji przedsięwzięcia „Kościół. Piękno i Kicz”, 

komunikacji i promocji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Gminy Wrocław oraz Biura 

Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu  jako organizatora obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 

Wrocław 2016, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, 

w szczególności obejmującej następujące pola: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną, czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, 

a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi 

za opłatą wstępu, 

d) prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy 

użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne i bezprzewodowe, 

e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono, 

f) wystawiania egzemplarzy, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych 

fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – 

niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, 

za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; 

retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań 

i wielkości nakładów, 

i) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, 

udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach 

multimedialnych, 

j) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; 

k) wprowadzania zmian, skrótów,  

l) łączenia z innymi utworami w ramach jednej lub wielu publikacji z prawem Licencjobiorcy 

do decydowania o ich doborze i sposobie publikacji, 

- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

m)  realizacji w oparciu o Prace Konkursową dowolnej ilości, wizualizacji, makiet i innych działań 

 

2. Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 

we Wrocławiu  na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym 

do jej wykorzystania z celem Konkursu i zakresem ich wykorzystania zgodnego z postanowieniami 

Regulaminu (w szczególności wykorzystania dla celów wydawniczych) oraz upoważniam/upoważniamy* 

Biuro Festiwalowe Impart 2016 we Wrocławiu  do wykonywania w moim/naszym* imieniu z wyłączeniem 
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mnie/nas* autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej, w tym prawa do decydowania o pierwszym 

udostepnieniu Pracy Konkursowej i sposobie oznaczania Pracy Konkursowej i autorstwa Pracy 

Konkursowej, prawa do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Pracy 

Konkursowej, w tym w zakresie zachowania integralności utworu, a dodatkowo 

zapewniam/zapewniamy* Zamawiającemu sprawowanie przez mnie/nasz, osobistego wykonania 

nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. 

 

Uczestnik Konkursu/ Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu * 

  

 

Data .............................................................          …….............................................................................. 

 (podpis i pieczęć) 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA IDENTYFIKACYJNA 

 
 

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu i jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska 

lub nazwy uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adres mailowy do 

korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania autora lub autorów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do 

pracy konkursowej : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu lub podmiotów, którym 

przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie 

pieniężne : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza, dowolnie wybrana, umieszczona na wszystkich elementach pracy 
konkursowej : 

 

      

 
miejscowość i data.......................................                  

 
 
 


