REGULA
AMIN KONKUR
K
RSU
I. POSTAN
NOWIENIIA WSTĘP
PNE

1. Regulaamin okreśśla: cele konkursu,
k
w
warunki uczestnictw
u
wa w konkkursie, zassady
ogłaszaniia, kryteriaa oraz spo
osób ocenyy projektó
ów, sposób
b informow
wania o ko
onkursie
i jego waarunkach.
2. Konkuurs jest oggłoszony przez Sttowarzyszenie ,, Lok
kalna Gruupa Dziaałania –
U ŹRÓD
DEŁ” z siedzibą w Modliszew
wicach ul.
u Piotrkowska 30 26-200 Końskie
K
.
3. Postęppowanie koonkursowee – w oparrciu o przepisy niniejszego R
Regulaminu przeprowadzaa Komisjaa Konkurso
owa, powoołana przeez Zarząd Stowarzyyszenia.
II. ORGA
ANIZATOR I CE
EL KON
NKURSU
jest
1. Organiizatorem Konkursu
K
Stowarzyyszenie,, Lokalna
L
Grrupa Dziaałania - U ŹRÓDEŁ
Ł’’
Modliszeewice ul, Piotrkowsk
P
ka 30
26-200 K
Końskie
tel.: (41) 375 95 333
e-mail: uzzrodel@uuzrodel.pl
2. Osobą odpowieedzialną za kontakt jest:
Pani Justyyna Godleewska
tel.: (41) 375 95 333
e- mail: juustyna.godlewska@
@ uzrodel. pl
3. Celem konkursuu jest wyło
onienie najjlepszego projektu dotyczące
d
ego małej infrai
struktury turystyczznej, charaakteryzująącej się wy
ysokim po
oziomem aartystyczn
nym , które będą łąączyły jakkość z funk
kcjonalnośścią i wyk
korzystaniem lokalnnych trady
ycji w tym
technologgii budow
wnictwa z drewna,
d
kaamienia, zarówno
z
zakresie roozwiązań konstrukk
cyjnych, jjak i elem
mentów zdo
obniczychh .
4. Wyłonniony w Konkursie projekt bbędzie wyk
korzystyw
wany do prromocji prroduktu
turystyczznego,, LG
GD – UŹR
RÓDEŁ” jaakim będzzie ,,Piekieelny Szlakk” .
5. W związku z załłożeniami, opracow
wane konceepcje mod
delowe eleementów małej
m
infrastruktuury turystyycznej przzy ,,Piekiellnym Szlaaku”, muszzą w jak nnajwiększzym stopniu nawiąązywać doo charakteeru projekttu .
RESACI KONKUR
K
RSU
III. ADR
Uczestniikami konnkursu mog
gą być:
a) osoba fizyczna: absolwent szkół arttystycznycch i architektoniczny
nych, /ośw
wiadczenie
o ukończeniu szkołły o okreśślonym w warunkacch profilu/
b) pracow
wnia projeektowa, w której co najmniej jedna
j
osob
ba fizycznna posiadaa zawód
określonyy w pkt. a,, /poświad
dczone ośw
wiadczeniiem o spełnieniu kryyterium/
c ) zespołły autorskkie:
STO
OWARZYSZE
ENIE „LOKA
ALNA GRUP
PA DZIAŁANIA – U ŹRÓD
DEŁ”
ul. Piotrko
owska 30; Mod
dliszewice, 26
6-200 Końskie;; tel/fax 41-375-95-33, www
w.uzrodel.pl
KRS 0000301138; REG
GON 2602198
814; NIP 658-193-02-11

Organizaator konkuursu dopusszcza możlliwość skłładania prrac konkurrsowych przez
p
zespoły auttorskie, pood następu
ującymi waarunkami::
- Osoby w
wchodzące w skład zespołu zzałączą do karty iden
ntyfikacyjjnej umow
wę regulującą zakrees współppracy i odp
powiedziaalności wo
obec organ
nizatora koonkursu, przy
p
czym
organizattor wymagga, aby od
dpowiedziaalność osó
ób występujących w
wspólnie była
b odpowiedziialnością solidarną,
s
co powinnno być wp
pisane do umowy,
u
ppod rygoreem nie
zakwalifiikowania do
d dalszeg
go udziałuu w konku
ursie,
- W odnieesieniu doo wymagań
ń postawi onych przzez organizzatora pełłnomocnik
k zespołu
autorskieego (lider) musi udo
okumentow
wać spełniianie waru
unków konnkursu,
- Osoby w
wchodzące w skład zespołu m
muszą upo
oważnić jednego spoośród sieb
bie jako
przedstaw
wiciela pozostałych,, a jego uppoważnien
nie musi być
b udokum
mentowan
ne pełnomocnicctwem poddpisanym przez pozzostałe oso
oby, w tak
ki sposób bby prawniie zobowiązywałła wszystkkie osoby biorące uddział w realizacji projektu
- W przyppadku wsppółautorsttwa oświaddczenie ( załącznik nr 1) zoboowiązani są wypełnić wsszyscy wsppółautorzy
y określaj ąc procen
ntowo swójj udział w realizacjii projektu,

IV. WA
ARUNKII UCZET
TSNICT
TWA W KONKU
URSIE
1. Warunnkiem uczeestnictwa w Konkurrsie jest:
a) Akcepptacja i przzestrzegan
nie warunkków konku
ursu.
b) Dostarrczenie prac konkurrsowych zzgodnie z wymagani
w
iami, o któórych mow
wa w niniejszym Regulam
minie Konk
kursu.
c) Dostarrczenie, wraz z opraacowanym
m projektem
m dotycząącym małeej infrastru
uktury
turystyczznej , praw
widłowo wypełnione
w
ej karty zg
głoszenia konkursow
k
wego, którra stanowi Załączznik nr 1 do
d niniejszzego Reguulaminu Konkursu.
K
2. Nadesłłanie projeektów kon
nkursowycch równozznaczne jest z akcepptacją Reg
gulaminu
Konkursuu.
3. Z chwiilą odebraania przezz Laureata Konkursu
u nagrody, o której mowa w Rozdziale
R
IX pkt 1 nniniejszeggo Regulam
minu, Lauureat jest zobowiąza
z
any do zaw
warcia um
mowy o
przeniesienie autorrskich praw
w majątkoowych ze Stowarzy
yszeniem o treści sttanowiącej Załącznik nr 2 Regulami
R
nu.
4. Z chwiilą odebraania nagro
ody od Stoowarzyszeenia ,,Lok
kalna Gruppa Działan
nia- U
ŹRÓDEŁ
Ł” przechoodzą nieo
odpłatnie pprawa majjątkowe do
o utworu ((pracy), naa wszystkich polaach eksploatacji rów
wnież zwiąązanych z działalno
ością prom
mocyjną,
marketinggową i reeklamową,, w zakressie określo
onym w um
mowie o pprzeniesien
niu majątkowycch praw auutorskich oraz
o przezznaczenia nagrodzon
n
nego utwooru ( koncepcji
modelow
wych małejj infrastruk
ktury turyystycznej)..
5. Przenieesienie auutorskich praw
p
mająątkowych do
d nagrod
dzonego uttworu (praacy) powoduje pprzeniesiennie na Sto
owarzyszeenie ,, Lok
kalna Grup
pa Działannia – U ŹR
RÓDEŁ”
własnoścci oryginałłu egzemp
plarza tegoo utworu.
STO
OWARZYSZE
ENIE „LOKA
ALNA GRUP
PA DZIAŁANIA – U ŹRÓD
DEŁ”
ul. Piotrko
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6. W konnkursie niee mogą brrać udziałłu pracow
wnicy organizatora kkonkursu oraz
o
członkow
wie Komisj
sji Konkurrsowej , a także czło
onkowie ich
i najbliżższych rod
dzin. Za
członków
w najbliższzej rodziny
y uznaje ssię wstępn
nych, zstęp
pnych, roddzeństwo,, małżonków i osooby przyspposobionee.
7. W konnkursie moogą wziąćć udział tyylko te praace, które nie brały uudziału w innych
konkursaach.
8. Na Konkurs, jedden uczestn
nik bądź jjeden zesp
pół może nadesłać maksymaalnie do 5
projektów
w.
9. Zabrannia się poddpisywaniia prac im
mieniem, nazwiskiem
m, inicjałam
ami oraz zn
nakowanie w jakkikolwiek sposób
s
um
możliwiająące identy
yfikację prrojektantaa.
EŚLENIE
E PRZEDM
MIOTU K
KONKUR
RSU
V.OKRE
owi przezz zamawia
ającego:
1) Nazwaa nadana konkurso
URS OTW
WARTY NA
N OPRA
ACOWAN
NIE KON
NCEPCJII MODEL
LOKONKU
WYCH ELEMEN
NTÓW MAŁEJ
M
IINFRAST
TRUKTU
URY TUR
RYSTYCZ
ZNEJ
PRZY ,, PIEKIEL
LNYM SZLAKU””
2) Okreśślenie przeedmiotu konkursu
k
u:
Przedmiootem konkkursu jednoetapoweggo jest:
a) wykonnanie projeektów kon
ncepcyjnycch, polegaające na op
pracowaniiu spójnycch rozwiązań arrchitektonnicznych obiektów
o
i urządzeń
ń małej arcchitektury z zakresu
u infrastruktury turystyczznej i rekreeacyjnej nna obszarze LGD -U
U ŹRÓDEŁ
Ł , takich jak:
- drogow
wskaz „turyystyczny”
- mapa innformacyjnna sytuow
wana w mi ejscach krrzyżowaniia się szlakków turysstycznych/
- „markerr miejsca”” - witacz””
- ławka
- kosz na śmieci /z uwzględn
nieniem zaamknięciaa/
- stojak nna rowery
- uchwytyy do wiązaania koni /uwiąz dlaa 5-10 kon
ni/
- zadaszeenie od desszczu
- zadaszeenie stół
- miejsce grillowannia /miejscce organizzacji ognisska , bez zadaszenia
z
a/
- wiata reekreacyjnaa /z komin
nkiem na ook. 50 osó
ób/
- szalet /ssuchy/
- obiekty wymienioone winny
y być zaprrojektowaane z uwzg
ględnienieem użycia rodzimych maateriałów konstrukcy
k
yjnych takkich jak:
- konstrukkcja/drew
wno impreg
gnowane/
- kamień
- konstrukkcja/ stal ocynkowa
o
ana/
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- pokrycie dachowe /gont, wiór
w osikow
wy lub podobny maateriał/
- fundam
mentowaniee /beton - prefabrykkat/
3) Formaa opracow
wania pro
ojektu:
- rysunki obiektów
w /wydrukii/– plan syytuacyjny w skali 1:500; rzutyy, elewacje, niezbędne prrzekroje w skali 1:1
100; detalle w skali 1:10 i 1:5, - rysunki
ki zwymiarrowane/
- wizualizzacja
- kolorysttyka
- zwięzłyy opis techhniczny uw
względniajjący materriału, funk
kcję, param
metry tech
hniczne
Sposób ppodania projektu:
- plansze z rysunkaami w form
macie A-22
- opracow
wanie projjektu zapissanie na nnośniku eleektroniczn
nym.
Projekty muszą naw
wiązywaćć do charakkteru kultu
urowego okolic
o
a zw
właszcza środowiś
ska przyrrodniczegoo z zachow
waniem fuunkcjonaln
ności i trw
wałości konnstrukcji.
Wszelkiee koszty prrzygotowaania dokum
mentacji konkursow
k
wej ponosii uczestnik
k konkursu.
PRACE D
DOSTAR
RCZONE W ZAMK
KNIĘTEJ KOPERCI
K
IE –PODP
PISANE LUB
L
SYGNOW
WANE ZN
NAKIEM / LOGO U
UCZESTN
NIKA/
RMIN I MIEJSCE
M
NADSYŁ
ŁANIA PR
RAC KON
NKURSO
OWYCH
VI. TER
1. Prace nnależy skłładać osob
biście lub listownie na adres:
Stowarzzyszenie,, Lokalna Grupa D ziałania – U ŹRÓD
DEŁ’’
Modliszeewice ul. Piotrkows
P
ska 30 266- 200 Ko
ońskie
2. Prace w
wysyłane pocztą bąądź kurierrem należy
y opisać „KONKU
„
URS OTW
WARTY
NA OPR
RACOWAN
NIE KON
NCEPCJI MODELO
OWYCH ELEMEN
NTÓW MAŁEJ
M
INFRAST
TRUKTU
URY TUR
RYSTYCZ
ZNEJ PRZ
ZY ,,PIE
EKIELNYM
M SZLAK
KU ”.
3. Prace w
wysyłane drogą maailową w temacie maila
m
powiinny być opatrzonee takim
samym tyytułem i zaadresow
z
wane na addres:
uzrodel@
@uzrodel.ppl
4. Terminn nadsyłannia prac mija
m 15 CZ
ZERWCA
A 2011 r. o godz. 155.00. Po ty
ym terminie zgłłoszenia nie
n będą przyjmowaane.
5. Kosztyy dostarczeenia prac pokrywa
p
ssam uczesstnik. Orgaanizator K
Konkursu nie
n ponosi odpow
wiedzialnośści za eweentualne usszkodzeniie lub zagiinięcie praacy konku
ursowej
powstałe w czasie przesyłki.
p
6. Stowarrzyszenie nie odsyłła prac. Niie nagrodzzone projeekty będziie można odbierać
o
osobiściee w siedzibbie Organiizatora koonkursu po
o 30 czerw
wca 2011 rr.
VII. KRY
YTERIA OCENY PRAC K
KONKUR
RSOWYCH.
1. Prace kkonkursow
we ocenian
ne będą zzgodnie z następując
n
cymi kryteeriami:
a) przedstawienie charakteru
c
u,, Piekielnnego Szlak
ku’’ ,
b) nowatoorstwo
c) waloryy architekttoniczne koncepcji
k
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d). waloryy rozwiązzań funkcjonalnych
e) ekonom
miczne rozzwiązaniaa koncepcjji
2. Za każżde z wym
mienionych
h kryteriów
w członek
k Jury możże przyznaać punkty
y w skali
od 0-10.
CENA PR
RAC KON
NKURSOW
WYCH, KOMISJA
K
A KONK
KURSOW
WA
VIII. OC
1. Zarządd Stowarzyyszenia powołuje K
Komisję Konkursow
K
wą.
2. Komisj
sja Konkurrsowa kon
ntroluje prrawidłowo
ość przebiiegu Konkkursu orazz dokonuje oceny pprac konkkursowych
h.
3. Komisj
sja Konkurrsowa dok
konuje oceeny prac konkursow
k
wych zgodn
dnie z kryteeriami
oceny, o których mowa
m
w Ro
ozdziale V
VII Regulaaminu Konkursu i w
wskazuje uczestniu
ka konkuursu, któremu przyzn
naje nagroodę, o którrej mowa w Rozdziiale IX nin
niejszego
Regulamiinu.
4. Laureaat Konkurssu zostanie powiadoomiony lisstem polecconym.
GRODA
IX. NAG
1. W wynniku Postęępowania Konkurso
K
owego Kom
misja Kon
nkursowa pprzyznaje jedną
w wysokoości: 3 000,nagrodę główną pieniężną
p
0
PLN
N. (słowniee: trzy tyssiące złotych).
2. W przyypadku lauureata zespołowegoo, nagrodaa przewidzziana w pkkt 1 nie po
odlega
zwiększeeniu i przyyznawana jest
j w tej w
wysokoścci na cały zespół.
z
3. Laureaat zostaniee zaproszo
ony na spootkanie z przedstawi
p
icielami K
Komisji Ko
onkursowej,
4. Nagrodda pieniężżna dla lau
ureata zosttanie wypłłacona na wskazanyy przez nieego rachunek bankowy w terminiee 30 dni odd dnia rozsstrzygnięccia i ogłoszzenia wyn
ników
Konkursuu.
5. Stowarrzyszenie zastrzegaa sobie moożliwość podawani
p
a do publiicznej wiaadomości
informacjji o laureaacie Konku
ursu.
TRZYGN
NIĘCIE KONKUR
K
RSU.
X. ROST
1. Ogłoszzenie wyników Kon
nkursu nasstąpi w dniu 25 czerrwca 20111 r.
2. Wynikki konkursu zostaną podane ddo wiadom
mości publlicznej na stronie in
nternetowej Stow
warzyszeniia ,,Lokaln
na Grupa D
Działania – U ŹRÓD
DEŁ”, któóre jest organizatorem konkkursu.
3. Proceddura prac Komisji
K
Konkursow
K
wej jest jaw
wna.
4. Decyzjja Komisji Konkurssowej o prrzyznaniu nagrody jest ostatecczna i nie przysługuje od nniej odwołanie.
5. Laureaat Konkurssu z chwillą odebrannia nagrod
dy przenosi na Stow
warzyszenie ,, Lokalna Gruupa Działaania – U ŹRÓDEŁ”
Ź
” majątkow
we prawa autorskie zgodnie z postanowieniaami Rozdzziału IV pk
kt 4, co bęędzie jedno
oznaczne z możliwoością
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wykorzysstania przeez Stowarrzyszenie ,, Lokalnaa Grupa Działania
D
– U ŹRÓD
DEŁ” nagrodzoneej pracy koonkursoweej na wszyystkich wsskazanych
h w Rozdzziale IV po
olach
eksploataacji.
6. Komisj
sja Konkurrsowa zasstrzega sobbie prawo
o do nie rozstrzygnięęcia konku
ursu.
TANOWIIENIA KO
OŃCOW
WE
XI. POST
1. Organiizator Konnkursu niee ponosi oddpowiedzialności za opóźniennia poczto
owe, kurierskie luub usługi poczty eleektronicznnej, z któ
órych korzystać będdą uczestn
nicy konkursu.
2. Organiizator nie ponosi rów
wnież odp
dpowiedziaalności za działania osób trzecich,
związanyych z organnizacją ko
onkursu oraz za szkody spo
owodowanne podanieem błędnych lub nieaktualnnych dany
ych przez uuczestnikó
ów konku
ursu.
3. W spraawach nie uregulow
wanych w nniniejszym
m Regulam
minie zastoosowanie mają
odpowieddnie przeppisy obowiiązującegoo prawa.
4. Prace kkonkursow
we nie będ
dą odsyłanne uczestn
nikom kon
nkursu. Prrace nieodebrane doo
dnia 15 liipca 20111 r. ulegnąą zniszczeeniu.

P
Zarząd Stowarzysznnia
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