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1. POSTANOWIENIA GÓLNE 
Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu na 
koncepcję drogi krzyżowej oraz zagospodarowania terenu przy Powsińskim Klubie Kultury i kościele  pw. św. 
Elżbiety w Powsinie. 
zwany dalej Konkursem, a w szczególności:  
a) zasady i warunki organizacji Konkursu,  
b) tryb powoływania i pracy Sądu Konkursowego, 
c) tryb zgłaszania, oceny projektów oraz przyznawania nagród w Konkursie.  

 
2. ORGANIZACJA KONKURSU 
2.1. Zamawiający: 
Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawa – Powsin, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa  
 
powierza przeprowadzenie jednoetapowego Konkursu. 
 
Organizatorowi  
Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa 
2,2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej i na profilu facebook 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 
2.3. Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem oraz 
zapewnia obsługę organizacyjną Komisji.  
2.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:  
Sekretarz Konkursu inż. arch. kraj. Mariusz Balukin 
2.5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować  
Na adres e-mail: konkurs_studencki@wseiz.pl 
lub 
na adres: Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawa – Powsin, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa  
wraz z oznaczeniem: „KONKURS NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE” 
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3. CEL I ZADANIE KONKURSU 
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań projektowych w zakresie kreowania przestrzeni 
towarzyszących obiektom sakralnym a w szczególności zaprojektowania 14 stacji drogi krzyżowej w 
krajobrazie oraz powiązania z terenem wokół kościoła i Domu Pracy Twórczej. Uzyskane w ten sposób 
koncepcje posłużą do dalszych prac projektowych. 
4. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
4.1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie 14 stacji drogi krzyżowej wraz z otoczeniem oraz 
zagospodarowanie terenu przy Powsińskim Klubie Kultury i Kościele  Św. Elżbiety w Powsinie. 
4.2. Teren opracowania konkursowego położony jest w pradolinie Wisły w pobliżu skarpy warszawskiej na 
południe od pobliskich założeń pałacowo-parkowych w Natolinie i Wilanowie o powierzchni łącznej ok 0,83ha 
położony jest pomiędzy ul. Ptysiową, Andrutową. Przekorną i Przyczółkową w Wilanowie i obejmuje cześć 
działki ew. nr 37/7 z obrębu 1-06-84. Podzielony jest na dwa podobszary: 
A. teren o charakterze parkowym 
B. teren stanowiący zaplecze kościoła z parkingiem i garażami 

 
 
4.3. Rys historyczny 

Historia Powsina sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XIII wieku. 
Przez całe wieki Powsin należał do dóbr wilanowskich, do których włączył go w 1677 Jan Sobieski. 

Erygowanie kościoła miało miejsce w 1398 roku, ale formalny akt zatwierdzenia parafii w Powsinie 
wydał w 1410 roku biskup poznański Wojciech (Albert). Odłączył od parafii wilanowskiej wsie Powsino, 
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Jeziorna i Lisy, których mieszkańcy skarżyli się, że mają daleko do kościoła w Wilanowie, tworząc 
z nich odrębną jednostkę i przypisując je do nowego kościoła w Powsinie. 

Pierwotny, drewniany kościół w Powsinie został zniszczony najprawdopodobniej w czasie potopu 
szwedzkiego. Dopiero w 1725 roku za sprawą Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej zbudowano 
murowany kościół, zaprojektowany przez Józefa Fontanę, słynnego architekta doby baroku. 

Osiemnastowieczna budowla stanowi rdzeń dzisiejszej świątyni. Kościół Fontany był jednonawowy 
i o wiele krótszy niż dzisiaj. Fundusze na rozbudowę świątyni wyłożyła hrabina Aleksandra Potocka 
z pobliskiego Wilanowa. Dzięki niej i składkom parafian w 1889 roku dobudowano nawy boczne 
i kruchtę oraz dwie wieże. Ostatniej rozbudowy kościoła dokonano w 1921 roku z inicjatywy ks. Teofila 
Mierzejewskiego, ówczesnego proboszcza, kiedy to rozebrano dziewiętnastowieczne wieże 
i dobudowano wolno stojącą dzwonnicę. 

W historii parafii powsińskiej ważną rolę odegrali jej proboszczowie, wśród których wymienić należy 
ks. Jana Pawła Woronicza, przez współczesnych porównywanego ze Skargą. Późniejszy biskup 
krakowski i arcybiskup warszawski oraz Prymas Królestwa Polskiego był proboszczem powsińskim 
w latach 1803–1815 
W ołtarzu głównym od przeszło 300 lat znajduje się słynący łaskami i otaczany czcią wiernych obraz 
Matki Bożej Tęskniącej, zwanej Powsińską.  
Dzisiejszy wygląd kościoła zawdzięczamy przebudowie rozpoczętej w 1921 roku przez ks. Teofila 
Mierzejewskiego według planów architekta Józefa Dziekońskiego. Przedłużono wówczas wszystkie 
trzy nawy od strony kruchty, zlikwidowano wieże i postawiono wolno stojącą dzwonnicę. Ostatnie 
prace konserwatorskie wykonano współcześnie w latach 1985-2002, kiedy proboszczem był ks. Jan 
Świstak. Wtedy to między innymi pokryto dach miedzianą blachą i przeprowadzono gruntowną 
renowację wnętrza, położono nową posadzkę, odnowiono ławki dla wiernych. 
W ponad 100-letnim budynku starej plebanii mieści się obecnie Dom Pracy Twórczej z pracownią 
etnograficzną, która kultywuje się dawne zwyczaje wiejskie i organizuje unikalne na skalę warszawską 
wydarzenia etnograficzne. 

Zarówno Kościół św. Elżbiety, jak i neobarokowa dzwonnica projektu J.P. Dziekońskiego oraz budynek starej 
plebanii znajdują się w rejestrze gminnej ewidencji zabytków od 2012 r i objęte są ochrona konserwatorską. 
4.4. Wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Zgodnie z wyrysem z MPZP teren opracowania oznaczony jest na rysunku planu symbolami 2U,ZP tj. na 
terenie usług z zielenią towarzyszącą oraz 3ZP tj. na terenie zieleni publicznej. Północno-zachodni fragment 
tej działki znajduje się w liniach rozgraniczających ul. Andrutowej (9KUL). W północno - zachodniej części 
działki planuje się realizację przepompowni oznaczonej symbolem P-5 /P-77. Od strony północnej dz. ew. nr 
37/7 sąsiaduje z ul. Przekorną oznaczona symbolem 3KUL i ul. Ptysiową oznaczona symbolem 17KUD. Od 
strony wschodniej przedmiotowa działka sąsiaduje z ul. Przyczółkową oznaczoną symbolem 4KUL Z 
postulowanymi szpalerami drzew, a od strony zachodniej z ul. Andrutową oznaczoną symbolem 9KUL. 
Przyjmuje się zachowanie terenów biologicznie czynnych będących podstawą tworzenia lokalnych ciągów 
przyrodniczych ZP – 95% powierzchni biologicznie czynnej, U,ZP – 70 - 80% PBC 
Dla obszaru funkcjonalnego 2U,ZP plan ustala:  
Przeznaczenie terenu:  
- usługi kultury (kościół i zabudowania parafii 
- wyklucza się usługi rzemiosła produkcyjnego, hurtownie i inne uciążliwe dla otoczenia 
Sposób zagospodarowania: 
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- wysokość nowej zabudowy: max 10 m, z zachowaniem dominanty kościoła. 
- nowe obiekty dostosować bryłą i wykończeniem elewacji do zabytkowego charakteru zespołu kościelnego. 
- wprowadzając nowe obiekty zachować istniejące okazy drzew 
- obsługa komunikacyjna : od ulicy 17KUD i 4KUL. Powierzchnia biologicznie czynna 70% 
Dla obszaru funkcjonalnego 3ZP plan ustala: 
Przeznaczenie terenu: 
- zieleń parkowa, sport, rekreacja 
Sposób zagospodarowania: 
- wzbogacić istniejącą zieleń z zachowaniem naturalnej rzeźby terenu i istniejącej roślinności wysokiej 
- dopuszcza się niewysokie max. 7m od powierzchni terenu, obiekty architektoniczne towarzyszące 
przeznaczeniu podstawowemu, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 5% obszaru. Powierzchnia 
biologicznie czynna 95%. 
4.5. Założenia programowo przestrzenne i wytyczne do konkursu 
Do uczestników konkursu należy opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego w pp 4.2 
a w szczególności zaprojektowanie: 
Dla części A. Terenu o charakterze parkowym z lokalizacją 14 stacji drogi krzyżowej: 

• Przestrzennego i funkcjonalnego powiązania go z Domem Pracy Twórczej (starej zabytkowej 
plebanii) oraz zabytkowym kościołem św. Elżbiety (Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej) 

• Miejsca lokalnej aktywności kulturalnej w plenerze, pozwalającego na organizacje kameralnych 
imprez i wystaw związanych z Domem Pracy Twórczej 

• Układu ścieżek parkowych powiązanych z lokalizacją stacji drogi krzyżowej wraz elementami małej 
architektury i kameralnymi miejscami wypoczynku i kontemplacji (ławki, pergole, altany etc.) 

• Struktury i doboru gatunkowego szaty roślinnej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
siedliskowych a także krajobrazowych.  

• Układ wodnego (cieku wodnego, stawu) związanego z kanałem melioracyjnym w zachodniej części 
terenu 

• Szczegółowych rozwiązań stacji drogi krzyżowej wraz z bezpośrednim otoczeniem 
z przedstawieniem zasad ekspozycji drewnianych płaskorzeźb o wymiarach 64x108 cm (układ 
pionowy) dla stacji I – XIII oraz 110x108cm (układ poziomy) dla stacji XIV. 

• Zamawiający oczekuje szczególnego wyróżnienia przestrzennego XII oraz XIV stacji Drogi 
Krzyżowej z miejscem do modlitwy i kontemplacji 

Dla części B 
Terenu o charakterze zaplecza gospodarczego z parkingiem, garażami oraz strefa reprezentacyjną 
Przestrzenne i funkcjonalne powiązanie terenu z Domem Pracy Twórczej, zabytkowego kościoła św. 
Elżbiety oraz terenem parkowym (część A) 
Zasad obsługi komunikacyjnej – dojazd, sposób parkowania, ścieżki piesze, parkingi dla rowerów 
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Struktury i doboru gatunkowego szaty roślinnej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań siedliskowych 
a także krajobrazowych.  
Formy architektoniczna garaży (4-5 miejsc postojowych) nawiązująca do charakteru miejsca i sąsiedztwa 
zabytkowego kościoła św. Elżbiety. 
4.6. Materiały do konkursu 
Wykaz materiałów do opracowania koncepcji znajduje się w rozdziale 18. Załączniki 
 
5. FORMA I ZASADY KONKURSU 
5.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
5.2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty.  
5.3. Konkurs kierowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków Architektura Krajobrazu, 
Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z projektowaniem przestrzeni.  
5.4. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby indywidualnie wykonujące koncepcję lub zespoły autorskie. 
5.5. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie – zespół autorski, zobowiązani są do ustanowienia 
Pełnomocnika (zał. 4), który będzie reprezentował zespół w kontakcie z Organizatorem w sprawach 
związanych z Konkursem. 
5.6. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
5.7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz 
członkowie ich najbliższej rodziny.  
 
6. TERMINAŻ KONKURSU 
6.1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 9.12.2019 r. 
6.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie składać należy w formie elektronicznej (zał. 1) do dnia 9.01.2020 r. do 
godz. 15.00 na adres Organizatora. 
6.3. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie zgłoszeń Uczestnicy konkursu zostaną 
powiadomieni do dnia 14.01.2020 r drogą elektroniczną. 
6.4. Prace konkursowe należy składać najpóźniej do dnia 12.03.2020 r. do godziny 15.00 w siedzibie 
Zamawiającego Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawa – Powsin, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa.  
6.5. Rozstrzygnięcie i publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 19.03.2020 r. 
6.6. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, o których mowa powyżej, w tym wydłużenia okresu 
nadsyłania prac konkursowych o czym niezwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej Konkursu. 
6.7. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.wseiz.pl. 
6.8. Po zakończeniu Konkursu w siedzibie Zamawiającego oraz Organizatora zostanie zorganizowana 
wystawa pokonkursowa. 
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7. ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 
7.1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym odpowiedzi na pytania publikowane będą przez 
Zamawiającego na stronie internetowej Konkursu www.wseiz.pl. 
7.2. Do dnia 9.01.2020 r. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się drogą elektroniczną (e-mail: 
konkurs_studencki@wseiz.pl) do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień niniejszego regulaminu.  
7.3. Odpowiedzi na zapytania zostaną umieszone na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 
14.01.2020 r. 
7.4. Do dnia 15.02.2020 r. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się drogą elektroniczną (e-mail: 
konkurs_studencki@wseiz.pl) do Zamawiającego z pytaniami merytorycznymi odnośnie Konkursu.  
7.5. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 
20.02.2020 r. 
7.6. Odpowiedzi na pytania lub wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego drogą elektroniczną są wiążące 
dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu Konkursu.  
7.7. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie - Zespołów autorskich, 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wskazaną przez Uczestników (Pełnomocnikiem). 

 
8. NAGRODY 
8.1. W Konkursie przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:  

1 miejsce – 5 000 zł  
2 miejsce – 3 000 zł  
3 miejsce – 2 000 zł  

8.2. Kwoty wymienione w pkt.8.1. są kwotami netto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
8.3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału puli przeznaczonej na nagrody. 
8.4. Nagrody będą wypłacane przez zamawiającego w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ostatecznego 
zatwierdzenia wyników konkursu. 
8.5. Wypłata nagród zostanie dokonana na konto bankowe laureatów Konkursu nie wcześniej niż 15 po 
oficjalnym ogłoszeniu wyników. 

 
9. SĄD KONKURSOWY 
9.1. Sąd Konkursowy powołany został przez Organizatora Konkursu i składa się z 6 osób. 
9.2. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: 

1. Przewodniczący Konkursu: Pan mgr inż. architekt krajobrazu Jakub Botwina, 
2. Sędzia Konkursowy: Pani dr inż. architekt krajobrazu Elżbieta Myjak-Sokołowska, 
3. Sędzia Konkursowy: Pani dr hab. Inż. architekt krajobrazu Ewa Zaraś-Januszkiewicz, 
4. Sędzia Konkursowy: Ks. Prałat Lech Sitek, Proboszcz Parafii św. Elżbiety w Powsinie, 

J B
Trzeba założyć e-maila i stronę konkursu najlepiej w domenie WSEiZ
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5. Sędzia Konkursowy: Robert Woźniak dyrektor Centrum Kultury Wilanów, 
6. Sędzia Konkursowy: Tadeusz Broda, rzeźbiarz. 

 
10. WARUNKI UCZESTNICTWA 
10.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez przesłanie do Organizatora, w terminie do 
09.01.202019 roku, podpisanej przez Uczestnika karty zgłoszeniowej (zał. 1), oraz o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) drogą elektroniczną na adres Organizatora:  
10.2. Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
pobiera się ze strony internetowej Organizatora Konkursu. 
10.3. Wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
10.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć następujące dokumenty: 
a) Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (zał. 2) należy wysłać na adres e-mail 
Organizatora (konkurs_studencki@wseiz.pl) 
b) Zespoły autorskie (kilkuosobowe) by wziąć udział w Konkursie dodatkowo muszą ustanowić Pełnomocnika 
zgodnie z formularzem (zał. 4) podpisanym przez wszystkich członków zespołu i przesłać jego skan wraz ze 
zgłoszeniem na adres e-mail Organizatora (konkurs_studencki@wseiz.pl) w terminie do 09.01.2020. 
c) w terminie do godz. 15.00 dnia 12.03.2020 r. złożyć pracę konkursową w formie zgodnej z regulaminem 
w siedzibie Organizatora (Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawa – Powsin, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 
Warszawa). W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej decyduje termin 
doręczenia do siedziby Organizatora. 
 
11. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
11.1. Prace konkursowe złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty nieuprawnione podlegają 
wykluczeniu. 
11.2. Sąd Konkursowy kieruje się subiektywną oceną zwracając uwagę na spełnienie założonych kryteriów 
oceny oraz uwzględnienie przedstawionych wytycznych.  
11.3. Projekty zgłoszone do Konkursu członkowie Komisji oceniają przyznając pkt. wg skali 0-5 dla każdego 
z kryteriów oceny. 
Kryteria oceny prac konkursowych: 

I. Adekwatność doboru rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych do charakteru i kontekstu miejsca 
oraz czytelne przedstawienie idei projektowej. 
II. Zgodność z ustaleniami MPZP. 
III. Forma rozwiązań detali stacji drogi krzyżowej i innych elementów małej architektury. 
IV. Struktura przestrzenna szaty roślinnej oraz dobór gatunkowy roślin. 
V. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań. 

11.4. Zwycięzcą Konkursu zostanie autor pracy, która zdobędzie najwięcej punktów.  
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11.5. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwa zgłoszone projekty opracowania, 
rozstrzyga decyzja Przewodniczącego Komisji Konkursowej.  
11.6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania I nagrody.  
11.7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 
12. PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE PRAC KONKURSOWYCH 
12.1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do 
zgłoszonej pracy konkursowej na Organizatora bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych a tym samym 
do: 
a) prezentowania oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji w 
formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, w broszurach, na plakatach oraz innych 
kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora, 
b) używania i wykorzystywania pracy konkursowej do realizacji robót związanych z organizacją Konkursu, 
c) utrwalania i powielania dowolną techniką w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu 
i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,  
d) przechowywanie w pamięci komputera oraz rozpowszechnianie w sieci internetowej, 
e) udostępnienia bez zgody Uczestnika Konkursu osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w niniejszym Regulaminie oraz rozporządzania w jakikolwiek inny sposób.  
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  nagrodzonych pracach, w celu ich 
dalszego wykorzystania. 
12.3. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowi 
podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń odszkodowawczych, w 
przypadku dalszego wykorzystania pracy. 
12.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestniczenia w Konkursie. 
12.5. Na podstawie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik 
Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, 
miejscowość) w mediach, na konferencjach i materiałach promocyjnych Organizatora. 
12.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgody co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie. 
 
13. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ ORAZ SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA 
13.1. Praca konkursowa powinna składać się z: 
A. Część graficzna - plansze w formacie 100x70 cm w układzie poziomym naklejone na sztywny lekki 
podkład max 3 sztuki. 
a) koncepcja planu zagospodarowania terenu opracowania konkursowego – rzut skala 1:250 na mapie 
zasadniczej wraz ze wstępnym doborem gatunkowym szaty roślinnej, 
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b) wizualizacje z perspektywy człowieka oraz przynajmniej jeden ogólny widok terenu z „lotu ptaka”, 
c) minimum 2 charakterystyczne przekroje dla terenu objętego konkursem w skali 1:250 ukazujące relacje 
przestrzenne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych, struktury roślinnej, elementów DFA a w 
szczególności wybranych stacji Drogi Krzyżowej, 
d) rozwiązanie szczegółowe min trzech stacji Drogi Krzyżowej wraz z otoczeniem - rzut, widok w skali 1:25 
e) wybrane elementy małej architektury przedstawione w formie i skali umożliwiającej odczytanie przyjętych 
rozwiązań,  
f) wstępne zasady i sposoby rozwiązań proekologicznych zagospodarowania terenu – schematy takie mogą 
być przedstawione w części graficznej lub zamieszczone wyłącznie w formie opisu lub/i schematu w części 
opisowej, 
g) inne elementy istotne dla przedstawienia idei projektowej jak schematy, rysunki, opisy etc. Według uznania 
Uczestników. 
B. Część opisowa - Zeszyt A3 układ poziomy (max 3 strony maszynopisu A4 ) z opisem autorskim pracy 
konkursowej oraz dodatkowo zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej: 
a) opis zawierający główne elementy przedstawiające i wyjaśniające koncepcję, uwzględniający elementy 
koncepcji trudne do pokazania w części graficznej (objętość maksymalnie 3 stron A4 tekstu,  nie dotyczy 
tabel), 
b) zmniejszone do formatu A3 wszystkie plansze części graficznej. 
C. Wersja elektroniczna - płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej. 
Nośnik elektroniczny zawierający całość pracy konkursowej (rysunki oraz tekst) w wersji elektronicznej (pliki 
graficzne .jpg lub pdf w rozdzielczości 300 dpi; pliki tekstowe docx i pdf). 

 

14. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRACY KONKURSOWEJ 
14.1.Prace Konkursowe należy złożyć w siedzibie Organizatora (Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawa – 
Powsin, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa) do dnia 12.03.2020 r do godz. 15.00. 
14.2. Pracę uważa się za złożoną jeśli będzie dostarczona do siedziby organizatora przed upływem 
wskazanego terminu. 
14.3. Prace konkursowe złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty nieuprawnione podlegają 
wykluczeniu. 
14.4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia a także wycofanie Pracy możliwe są przed upływem wskazanego 
terminu przy okazaniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy. 
14.6. Żaden element Pracy Konkursowej nie może być  opatrzony nazwą Uczestnika konkursu składającego 
pracę ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem 
Konkursu przez Sąd Konkursowy.  
14.7. Złożone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
14.8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.  
14.9. Przy składaniu pracy Konkursowej należy przedstawić pokwitowanie (zał. 5) z sześciocyfrowym 
numerem identyfikacyjnym, które jest potwierdzeniem dostarczenia pracy do Organizatora.  
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14.10. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane 
na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika lub Uczestników konkursu. Potwierdzenie (zał. 5) 
należy dołączyć do opakowania pracy. 
14.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik 
Konkursu.  
14.12. Praca musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W 
przypadku naruszenia tych praw wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.  
 
15. SPOSÓB OZNACZENIA I OPAKOWANIA PRACY 
15.1. Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (numer 
identyfikacyjny pracy konkursowej). Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach pracy: 

1.Część graficzna – plansze – numer identyfikacyjny (wysokości 1 cm) w prawym górnym rogu każdej 
planszy. 
2. Część opisowa – zeszyt - numer identyfikacyjny wyłącznie pierwszej strony części opisowej. 
3. Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną opisana „karta identyfikacyjna” oraz numer 
identyfikacyjnym  na kopercie. 
4. Zamknięta koperta z nośnikiem elektronicznym z wersją elektroniczną pracy konkursowej opisana 
„płyta CD” oraz numer identyfikacyjnym  na kopercie. 

UWAGA: 
Tekst oraz rysunki zamieszczone na nośniku elektronicznym nie powinny być opatrzone sześciocyfrową 
liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny pracy konkursowej). 
15.2. Wszystkie elementy Pracy Konkursowej należy opakować w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe 
otwarcie. Opakowanie powinno zostać opatrzone sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym oraz 
opisane: 
„PRACA KONKURSOWA NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZY POWSIŃSKIM KLUBIE KULTURY I KOŚCIELE  PW. ŚW. ELŻBIETY W POWSINIE – nie 
otwierać przed 15.00 dn. 20.02.2020” 
15.3. Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej ani opakowanie nie może być opatrzony nazwą 
Uczestnika konkursu składającego pracę ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora 
pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy.  
15.4. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na 
kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika lub Uczestników konkursu.  
15.5. Do opakowania należy włożyć następujące elementy: 

1. Plansze konkursowe. 
2. Zeszyt z opisem koncepcji. 
3. Zamkniętą kopertę z kartą identyfikacyjną (zał. 3) opisana „karta identyfikacyjna”. 
4. Zamknięta koperta z nośnikiem elektronicznym z wersją elektroniczną pracy konkursowej opisana 

„płyta CD”. 
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15.6. Po 20.02.2019 godz. 15.00 Prace Konkursowe zostaną zakodowane przez Sekretarza Konkursu i 
nadane im zostaną trzycyfrowe nr zastępcze. Protokół zostanie zamknięty w kopercie aż do wyłonienia przez 
Sąd Konkursowy zwycięzców. 
 
16. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
16.1. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 21.02.2020 r. O miejscu i godzinie 
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
16.2. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator dokonuje publicznego odtajnienia 
i identyfikacji wszystkich prac konkursowych, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na 
podstawie NUMERU umieszczonego na kartach identyfikacyjnych załączonych do prac konkursowych.  
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
17.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych w 
Regulaminie.  
17.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.  
17.3. Niespełnienie wymogów formalnych zgłoszenia określonych w Regulaminie skutkuje jego odrzuceniem. 
17.4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności opóźnienia wynikające z niedotrzymania terminów 
przez pocztę, firmy kurierskie lub pocztę elektroniczną, za pośrednictwem których kontaktować się będą 
Uczestnicy Konkursu. 
17.5. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją 
Konkursu, za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 
Konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.  
17.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub 
odwołania Konkursu.  
17.7. Informację o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.  
17.8. Szczegółowe uregulowania związane z realizacją Konkursu, nieprzewidziane w Regulaminie pozostają 
w dyspozycji Organizatora. Decyzje Organizatora Konkursu w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie.  
17.9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.  
17.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej 
Organizatora.  
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18. ZAŁĄCZNIKI:  
Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa do konkursu  
Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
Załącznik 3 –  Karta Identyfikacyjna 
Załącznik 4 – Wzór pełnomocnictwa 
Załącznik 5 – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej 
Załącznik 6 - Mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu przeznaczonego do opracowania koncepcji 
Załącznik 7 – Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania 
Załącznik 8 – Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Załącznik 9 - Zdjęcia terenu opracowania 
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