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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 74/2016  
Wójta Gniny Nowa Słupia z dnia 07.07.2016r 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – 

UŻYTKOWEJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.  

„UTWORZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAUKI  

I ROZRYWKI W NOWEJ SŁUPI” 

  

  

Wartość Konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 

do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

    

ORGANIZATOR KONKURSU: 
  

  

  

 

 

 

 

 

Gmina Nowa Słupia 
ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia 

tel. (41) 31-77-013, faks. (41) 31-77-221 

mail: urzad@nowaslupia.pl 

 

 

 

 

 

Nowa Słupia, 07.07.2016 r. 
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ROZDZIAŁ 1.  PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE  

1.1.  ORGANIZATORZY KONKURSU  

Organizatorem Konkursu (Zamawiającym) jest Gmina Nowa Słupia.   

Komórką organizacyjną Gminy odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu jest 

Referat Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Urzędu Gminy Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi 

przy ul. Rynek 15. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu ze strony 

Gminy jest Agnieszka Kobus – Widz, Kierownik Referatu Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych.  

Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest Pani Agata Sitek - inspektor ds. zamówień publicznych, 

Zastępcą Sekretarza jest Pani Ewelina Brzozowska – inspektor ds. pozyskiwania środków 

pomocowych i przygotowania dokumentacji inwestycyjnych. Kontakt z Sekretarzem i Zastępcą 

możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem:  inwestycje@nowaslupia.pl. 

1.2.  RODZAJ I FORMA KONKURSU  

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, programowo – użytkowym.   

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Organizator przyrzeka 

nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy/prac 

konkursowych.   

1.3.  PRZEDMIOT I CEL KONKURSU  

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji programowo - użytkowej zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi" na 

działkach nr 1213/3 i 1208/1 obręb Nowa Słupia. 

Koncepcja powinna zawierć: 

1) program edukacyjno - kulturalny inwestycji nawiązujący do uwarunkowań historycznych, 

kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Słupia jako stolicy Gór Świętokrzyskich, 

2) ideę i opis działań prowadzących do powstania i rozwoju planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego, opracowaną w oparciu o przedłożone założenia programu edukacyjno - 

kulturalnego inwestycji, z uwzględnieniem możliwości współdziałania z istniejącymi 

elementami infrastruktury turystycznej, 

3) schemat rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych planowanej inwestycji w obrębie terenu 

inwestycji, który należy powiązać z istniejącymi, otaczającymi elementami infrastruktury 

turystycznej m.in z Centrum Kulturowo – Archeologicznym. Jednym z elementów obiektu jest 

budynek Amfiteatru wraz z zapleczem sanitarnym i widownią. Organizator dopuszcza 

możliwość jego przebudowy lub wyburzenia w ramach przedstawionej koncepcji. 

4) scenariusz merytoryczny proponowanych działań edukacyjno - kulturalnych oraz innych, 

ujętych w koncepcji programu edukacyjno - kulturalnego inwestycji. 

 

Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań i przeprowadzenie możliwie szerokiego 

porównania twórczych pomysłów dotyczących przedmiotu opracowania i wybór najlepszej koncepcji 

programowo – użytkowej zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Świętokrzyskiego 

Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi. Koncepcja ta ma uwzględniać zakładane przez organizatora 

konkursu inwestycje oraz skutkować zwiększeniem atrakcyjności Gminy Nowa Słupia na rynku 

turystycznym.   
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Nagrodzone prace konkursowe będą stanowić podstawę do opracowania dalszej dokumentacji tj.: 

1) Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 

2) Studium Wykonalności Inwestycji, 

3) Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wyłonionej w drodze odrębnego konkursu, 

4) Kompleksowej dokumentacji wielobranżowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę 

i realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki  

i Rozrywki w Nowej Słupi". 

 

Konkurs ma również na celu wybór najlepszej koncepcji pod względem merytorycznym, 

funkcjonalnym z uwzględnieniem kosztów realizacji i eksploatacji obiektu oraz terenu objętego 

pracami inwestycyjnymi. Dopuszcza się możliwość zaproszenia autora zwycięskiej koncepcji, jako 

konsultanta przy opracowywaniu dalszej dokumentacji projektowej, na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016  

poz. 666). 

 

1.4.  JĘZYK KONKURSU  

Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku 

innym niż polski nie będą rozpatrywane.  

    

1.5.  TERMINY KONKURSU  
 

Ogłoszenie Konkursu   08-07-2016  

Termin składania pytań   21-07-2016 

Termin udzielenia odpowiedzi na pytania    04-08-2016  

Termin składania prac konkursowych    
07-09-2016  
do godz. 15:00  

Termin ogłoszenia wyników Konkursu do dnia 
12-10-2016  

godz. 17:00  

  

Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Nowej Słupi.   

W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy Konkursu mogą dokonać zmiany terminów, o czym 

niezwłocznie poinformują na stronie internetowej Konkursu:  www.nowaslupia.bip.jur.pl  

1.6  SĄD KONKURSOWY  

Dla oceny prac konkursowych i wyboru najlepszych z nich, powołany został Sąd Konkursowy  

w następującym składzie:  

1) Przewodniczący Sądu Konkursowego: 

  Pan Piotr Sepioło,  Dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 

2) Sędzia Konkursowy:    

pof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha, Pracownik Instytutu Historii PAN i wykładowca na 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach      
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3) Sędzia Konkursowy:    

Ks. dr Paweł Tkaczyk, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach 

4) Sędzia Konkursowy:    

Pan Zenon Dańda, właściciel Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno” 

5) Sędzia Konkursowy:   

mgr inż. arch. Pani Maria Głowacka, Przewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby  

Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 

6) Sędzia Konkursowy:   

Pani Małgorzata Szostkiewicz, Prezes Zarządu Miasteczka Multimedialnego Sp. z o. o  

w Nowym Sączu 

 

   

Sąd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

przewodniczącego.  

Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest Agata Sitek, Zastępcą Sekretarza jest Ewelina 

Brzozowska.  

W uzasadnionych przypadkach skład Sądu Konkursowego może ulec zmianie, o czym Organizatorzy 

Konkursu niezwłocznie poinformują na stronie internetowej Konkursu: www.nowaslupia.bip.jur.pl 

1.7.  NAGRODY  

Organizatorzy Konkursu ustanowili pulę nagród o wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

którą postanowili podzielić następująco:  

 

I Nagroda:  25 000,- zł  (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)  

II Nagroda:  15 000,- zł  (piętnaście tysięcy złotych)  

Wyróżnienia:  

(łącznie) 
10 000,- zł  (dziesięć tysięcy złotych)  

 

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w ramach określonej 

puli nagród pieniężnych lub nieprzyznania poszczególnych nagród, jeżeli w ocenie Sądu złożone 

prace nie spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Zastrzeżenie nie 

dotyczy pierwszej nagrody. 

Nagrody będą wypłacane w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, przez Urząd Gminy  

w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia, na konta wskazane przez Uczestnika Konkursu. 

Nagrody pieniężne są podane w kwotach brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

Warunkiem wypłacenia nagród jest podpisanie Umowy o przeniesieniu praw autorskich (zgodnej ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) przez Uczestnika lub Pełnomocnika 

Uczestnika występującego wspólnie, ustanowionego na podstawie Załącznika nr 3. 
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1.8.  ZWIĄZANIE REGULAMINEM  

Organizatorzy Konkursu oświadczają, że są związani Regulaminem Konkursu na czas trwania 

Konkursu.  

Uczestnicy Konkursu składając pracę przyjmują na siebie związanie Regulaminem Konkursu, co 

poświadczają w karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2).  

 

ROZDZIAŁ 2.  OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU  

2.1.  OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO   

Zadanie konkursowe polega na twórczym połączeniu istniejących i projektowanych obiektów 

wchodzących w skład Centrum Kulturowo – Archeologicznego o „Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki 

w Nowej Słupi”, który na trwałe ma się wpisać w bogatą historię i tożsamość obszarów gmin Gór 

świętokrzyskich i ma za zadanie aktywnie współtworzyć jej teraźniejszość i przyszłość. 

Zaproponowane w koncepcji rozwiązanie powinno uwzględniać rangę Gminy Nowa Słupia jako stolicy 

Gór Świętokrzyskich, której tradycja sięga starożytności (2 000 lat przed naszą erą), gdzie obok 

spuścizny starożytnego hutnictwa, bogatej historii chrześcijaństwa i licznych zabytków w tym 

pobenedyktyński klasztor na Świętym Krzyżu, który otaczają pozostałości pogańskich walów 

kultowych. Niewątpliwym walorem gminy są unikalne zespoły leśne o puszczańskim charakterze, 

objęte ochroną oraz rumowiska skalne zwane gołoborzami.   

2.2. WYTYCZNE ORGANIZATORA KONKURSU 

Koncepcja powinna przyczynić się do wzmocnienia pozycji Gminy Nowa Słupia jako stolicy Gór 

Świętokrzyskich na rynku turystycznym. 

 
Koncepcja scenariusza: 
  

1) Scenariusz jest jednym z najważniejszych elementów przedmiotu konkursu w oparciu, o który 

zostanie zagospodarowana przestrzeń planowanej inwestycji,  

2) Scenariusz ma uwzględniać misję i cele edukacyjne wskazane w programie edukacyjno-

kulturalnym, 

3) Unikalność scenariusza, koncepcja funkcjonalno - przestrzenna i sposób połączenia idei w 

nim zawartych z już zagospodarowanym terenem, sposób podania odwiedzającym treści 

wynikających ze scenariusza, powinny stanowić o wyjątkowej atrakcyjności miejsca na skalę 

międzynarodową oraz wyróżniać inwestycję spośród tych o podobnym charakterze, 

4) Koncepcja powinna wykorzystywać najnowsze technologie multimedialne i osiągnięcia 

techniki oraz nowatorskie metody edukacji, rozrywki i zabawy zarówno dzieci, młodzieży, jak i 

dorosłych,  

5) Zamawiający zakłada, że planowany maksymalny całkowity koszt inwestycji, która zostanie 

zrealizowana z uwzględnieniem koncepcji zaprezentowanej w przedmiotowym konkursie nie 

powinien przekroczyć kwoty 5 000 000 euro netto (słownie: pięć milionów euro netto) tj. około 

20 000 000 zł netto.  
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2.3  UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE  

 

Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi ma wzbogacić i uzupełnić ofertę turystyczną 

Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi pełniącego rolę parku edukacyjno - 

archeologicznego, położonego w miejscowości Nowa Słupia, przy ul. Świętokrzyskiej. 

Centrum to obiekt turystyczny o powierzchni około 4 ha, na którym zostały zrekonstruowane obiekty 

nawiązujące do epoki starożytnej związanej z kulturą przeworską oraz elementy rzymskiego 

budownictwa militarnego. Na terenie parku znajduje się jedenaście zrekonstruowanych obiektów. 

 

Jest to teren o znaczącym potencjale mający duże znaczenie w przyszłej rewitalizacji miejscowośći. 

  

2.4.  ZAKRES TERYTORIALNY KONKURSU   

Realizację oczekiwanej koncepcji programowo – użytkowej zamierzenia inwestycyjnego polegającego 

na utworzeniu Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi przewiduje się na terenie 

będącym częścią Centrum Kulturowo – Archeologicznego na działkach nr 1213/3 (o pow. 2,0655 ha) 

i 1208/1 (o pow. 0,2127 ha) obręb Nowa Słupia (obszar zaznaczony na mapie stanowiącej Załącznik 

nr 6 do niniejszego Regulaminu). 

   

ROZDZIAŁ 3.  WYMAGANIA  JAKIE  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ 

UCZESTNICY KONKURSU  

3.1.  PRAWO DO UCZESTNICZENIA W KONKURSIE  

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne startujące indywidualnie lub zespołowo, w imieniu 

własnym, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 

podmiotów występujących wspólnie.  

 

3.2.  WYKLUCZENIE Z UCZESTNICZENIA W KONKURSIE  

Z uczestniczenia w Konkursie wykluczone są osoby, których udział w Konkursie mógłby naruszać 

zasadę uczciwej konkurencji. W szczególności w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które:  

- wchodzą w skład Sądu Konkursowego;  

- brały bezpośrednio udział w organizowaniu Konkursu;  

- brały bezpośrednio udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu;  

- są przedstawicielami, członkami władz i pracownikami Organizatora Konkursu lub 

działają w Konkursie jako jego przedstawiciele;  

- krewni i powinowaci Członków Sądu Konkursowego pierwszego i drugiego stopnia 

(dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonek, teściowie, rodzeństwo małżonka). 

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który 

złoży więcej niż jedną pracę, zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem 

zostaną odrzucone. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności 

wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.  
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3.3.  UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE  

Uczestnicy Konkursu startujący wspólnie, niezależnie czy to jako zespół osób fizycznych czy 

podmiotów, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w sprawach 

związanych z Konkursem. Ustanowienie Pełnomocnika należy udokumentować dołączając do pracy 

wypełniony Załącznik 3.   

Zapisane w Regulaminie wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu, odnoszą się do 

każdego z członków zespołu autorskiego Uczestników startujących wspólnie.  

    

ROZDZIAŁ 4.  SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC 

KONKURSOWYCH  

4.1.  ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ   

Praca konkursowa musi składać się z obligatoryjnych czterech części i zawierać:  

1) część opisową, 

2) część graficzną, 

3) wersję cyfrową części graficznej i opisowej, 

4) kopertę z dokumentami 

 

Całość powinna być spięta i oprawiona w formie zeszytu.  

4.2.  CZĘŚĆ OPISOWA  

Forma i zakres opracowania części opisowej: 

 

1) Część opisową oznaczoną numerem identyfikacyjnym, należy przygotować w języku polskim 

w formacie A4 w ilości maksymalnie 50 zszytych stron wydruku komputerowego/ 

maszynopisu. Czcionka Times New Roman, rozm. 12, interlinia 1,5, maksymalnie 31 linii na 

jednej stronie. 

2) W części opisowej należy przedstawić w sposób zwięzły i czytelny proponowane rozwiązanie 

odpowiadające na główne założenia konkursowe. Wybór schematów i/lub formy opisowej 

istotnych do przekazania idei pozostawia się w gestii Uczestników konkursu. 

 

Zamawiający wymaga: 

1) sformułowania atrakcyjnej koncepcji programowo – użytkowej, programu edukacyjno - 

kulturalnego oraz scenariusza merytorycznego w powiązaniu ze schematami 

funkcjonalnymi.  

2) opisania koncepcji, z uwzględnieniem możliwości współdziałania z istniejącymi w 

sąsiedztwie oraz regionie elementami infrastruktury turystycznej. 

3) opisania dostępności obiektu dla zwiedzających z określeniem ich szacowanej liczby oraz 

sposobu użytkowania w zależności od pór roku. 

4) opisania rozwiązań proponowanych elementów programu kulturalno-edukacyjnego oraz 

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, wpływających na wysoki stopień atrakcyjności dla 

turystów krajowych oraz zagranicznych i zapewniających utrzymanie na wysokim poziomie 

liczbę odwiedzających gości. 
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5) opisania koncepcji scenariusza merytorycznego planowanych działań edukacyjno – 

kulturalno - rozrywkowych, ujętych w koncepcji programu edukacyjno-kulturalnego 

inwestycji. 

6) opis koncepcji wprowadzenia i wykorzystania projektowanych nowoczesnych technologii w 

ramach realizacji elementów scenariusza merytorycznego. 

7) Koszt inwestycji. 

a) Rozwiązania konkursowe powinny zawierać kalkulacje kosztów inwestycji w oparciu 

o przedstawioną koncepcję programowo – użytkową mieszcząca się w budżecie 

założonym przez inwestora.  

b) Należy określić i przedstawić metodę obliczenia szacunkowych kosztów i przyjęte 

parametry będące podstawą obliczeń.  

c) Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych 

łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. 

d) Należy przedstawić podział kosztów na poszczególne zadania i elementy składowe 

realizacji. 

8) Szacowana liczba odwiedzających z podziałem na kwartały. 

a) Rozwiązania konkursowe powinny zawierać informację na temat szacunkowej liczby 

osób odwiedzających Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi w oparciu 

o przedstawioną koncepcję programowo – użytkową, program edukacyjno - kulturalny 

oraz scenariusz merytoryczny.  

b) Należy określić metodę powyższych szacunków oraz przyjęte parametry będące 

podstawą obliczeń.  

 

4.3.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA  

Forma i zakres opracowania części graficznej: 

1) W części graficznej – uzupełniającej część opisową, należy przedstawić w sposób 

obrazowy i czytelny opisane założenia konkursowe. 

2) Część graficzną oznaczoną numerem, zawierającą szkice ideowe, schematy, wizualizacje 

oraz inne wyjaśnienia autorskie, opisanych w koncepcji programowo - użytkowej 

rozwiązań w kształcie plansz w formacie A3. Plansze należy ponumerować w kolejności 

prezentacji.  

3) Na wszystkich planszach należy umieścić niezbędne oznaczenia graficzne i opisy (np. 

funkcji) pozwalające na czytelny odbiór całości koncepcji. Technika opracowania dowolna.

  

 

Każda plansza musi być oznakowana w górnym prawym rogu liczbą rozpoznawczą Uczestnika 

Konkursu, ustalonym zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

4.4.  WERSJA CYFROWA CZĘŚCI GRAFICZNEJ I OPISOWEJ  

Przez wersję cyfrową rozumie się zapis elektroniczny (na płycie CD, DVD lub innym nośniku pamięci):  

1) Części opisowej w formacie pdf i doc  

2) Części graficznej tj wszystkich plansz konkursowych w formacie pdf, tiff lub jpg,  

w rozdzielczości min. 300 dpi;  

 

Nośnik wersji cyfrowej należy oznaczyć liczbą rozpoznawczą/numerem identyfikacyjnym  Uczestnika 

zgodnie z niniejszym Regulaminem i złożyć wraz z pracą konkursową w zamkniętej, odrębnej kopercie  



str. 10 
 

 

 

oznaczonej numerem identyfikacyjnym tak jak praca konkursowa w sposób uniemożliwiający 

zidentyfikowanie Uczestnika Konkursu przed jego rozstrzygnięciem.  

Część ta nie będzie podlegała ocenie, zostanie wykorzystana ewentualnie do celów 

wystawienniczych oraz prezentacji wyników konkursu. 

    

4.5.  KOPERTA Z DOKUMENTAMI  

Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę (uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością bez 

widocznego otwierania) oznakowaną wyłącznie liczbą rozpoznawczą Uczestnika Konkursu  

i adnotacją:   

NIE OTWIERAĆ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU  

  

W kopercie należy umieścić:  

1) KARTĘ ZGŁOSZENIA stanowiącą kartę identyfikacyjną i oświadczenie Uczestnika Konkursu 

o akceptacji Regulaminu Konkursu, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 1 (dla osób fizycznych startujących indywidualnie lub zespołowo) lub nr 2 (dla osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów 

tych występujących wspólnie).  

2) USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA, które składają Uczestnicy Konkursu występujący 

wspólnie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.  

 

4.6.  SPOSÓB OZNAKOWANIA PRAC  

Wszystkie plansze, strona tytułowa części opisowej i koperta z dokumentami oraz nośnik z wersją 

cyfrową pracy muszą być oznaczone samodzielnie przez uczestnika konkursu liczbą rozpoznawczą 

pracy (Uczestnika). Liczba ta stanowi wybrany przez Uczestnika Konkursu ciąg sześciu cyfr (nie mogą 

to być liczby następującej po sobie malejąco lub rosnąco). 

Na planszach liczba rozpoznawcza ma być umieszczona w górnym prawym rogu każdej planszy  

w odległości 1cm od krawędzi planszy.   

Na pracach nie wolno umieszczać żadnych innych znaków rozpoznawczych ani napisów 

niezwiązanych z treścią rysunków.   

 

ROZDZIAŁ 5.  PROCEDURA KONKURSOWA  

5.1.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATORAMI KONKURSU  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, a w szczególności pytania, należy 

kierować wyłącznie drogą mailową na adres Sekretarza Konkursu e-mail: inwestycje@nowaslupia.pl  

Uczestnicy Konkursu mogą się zwracać z pytaniami w terminach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

Na pytania otrzymane po wyznaczonym terminie odpowiedzi nie zostaną udzielone. Decyduje data 

wpłynięcia korespondencji na adres Sekretarza Konkursu (serwer Gminy Nowa Słupia).  

Odpowiedzi na pytania będą udzielane wszystkim zainteresowanym jednocześnie za pośrednictwem 

strony internetowej:   www.nowaslupia.bip.jur.pl Odpowiedzi indywidualnych nie przewiduje się.  
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Wyjaśnienia udzielone w drodze odpowiedzi na pytania oraz ewentualne zmiany dokonane w tym 
trybie w Regulaminie Konkursu są wiążące dla Organizatorów Konkursu i wszystkich Uczestników 
Konkursu.  

5.2.  MIEJSCE I PROCEDURA SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

Prace konkursowe należy składać do godz. 15:00 do dnia 07.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Nowej 

Słupi, w sekretariacie - pok. nr 10, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia.   

Jeżeli praca wpłynie do Organizatorów Konkursu pocztą lub inną drogą (np. przesyłką kurierską), o 

terminie złożenia pracy decyduje termin dostarczenia do Organizatorów Konkursu, a nie termin 

wysłania pracy (np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia pracy przesyłką kurierską).  

Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego.   

Całość opracowania musi być zapakowana w jeden pakiet z wypisanym w widoczny sposób liczbą 

rozpoznawczą pracy oraz napisem:  

KONKURS NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO - UŻYTKOWĄ ZAMIERZENIA 

INWESTYCYJNEGO  

PN.:  

„UTWORZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAUKI I ROZRYWKI W NOWEJ SŁUPI" 

 

i adnotacją:  do otwarcia wyłącznie przez Sekretarza Konkursu.  

Wewnątrz należy umieścić wszystkie cztery, obligatoryjne części pracy konkursowej zgodnie z 

Regulaminem Konkursu.  

Składający prace otrzymają potwierdzenie złożenia pracy z liczbą rozpoznawczą złożonej pracy i datą 

oraz godziną jej dostarczenia, wystawione w miejscu złożenia przez upoważnioną osobę. 

Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej stanowi podstawę do odbioru nienagrodzonej pracy.  

Wzór pokwitowania stanowi Załącznik nr 5  do Regulaminu.   

    

5.3. OTWIERANIE PRAC KONKURSOWYCH I SPOSÓB ZAPEWNIENIA 

ANONIMOWOŚCI PRAC  

Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz Organizacyjny Konkursu  

w obecności Zastępcy Sekretarza  otwiera przesyłki i sporządza protokół, ze sprawdzenia zawartości 

i stanu opakowań oraz zgodności liczb rozpoznawczych.  

Nadesłane prace zostaną wtórnie zakodowane przez Sekretarza Organizacyjnego Konkursu  

w obecności Zastępcy Sekretarza w sposób uniemożliwiający identyfikację pierwotnych liczb 

rozpoznawczych.   

Koperta z kluczem wtórnego kodowania zostanie otwarta dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez 

Sąd Konkursowy.  

5.4.  KWALIFIKACJA PRAC DO GRUPY „0” LUB „N"  

Konkurs jest konkursem ideowo koncepcyjnym i jako taki dopuszcza różnorodne rozwiązania.  

Jednakże w szczególnych przypadkach praca może budzić wątpliwości czy spełnia warunki Konkursu. 

Dlatego na początku obrad Sądu Konkursowego zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu prac:  

• do grupy O - prace odpowiadające warunkom Konkursu;  

• do grupy N - prace nie odpowiadające warunkom Konkursu.   



str. 12 
 

 

 

Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do poszczególnych grup podejmuje Sąd Konkursowy.  

Prace zakwalifikowane do grupy „N” nie mogą uczestniczyć w puli nagród. 

5.5.  TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

Pracami sądu kierować będzie Przewodniczący Sądu Konkursowego.   

Ocena prac konkursowych będzie prowadzona z zachowaniem zasad anonimowości prac.  

Sąd konkursowy podejmuje decyzje w obecności co najmniej pięciu jego członków za wyjątkiem 
zdarzeń losowych. Decyzje Sądu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów ‘’za’’ i ‘’przeciw’’, decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego.  

Sąd Konkursowy ocenia złożone prace wybierając najlepsze i przyznając im regulaminowe nagrody. 

Sąd Konkursowy opracuje opinie o każdej nagrodzonej i wyróżnionej pracy, przygotuje uzasadnienie 

dokonanego wyboru, a także wnioski i zalecenia pokonkursowe mając na uwadze opracowanie 

projektu utworzenia Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi oraz określenie wizji 

rozwoju gminy jako stolicy Gór Świętokrzyskich.  

Prace merytoryczne Sądu Konkursowego kończą się wraz z podpisaniem protokołów z obrad. 

Sędziowie uczestniczą w procedurze ogłoszenia wyników i dyskusji pokonkursowej.  

Warunkiem wypłacenia nagród jest podpisanie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

do pracy konkursowej przez Uczestnika lub Pełnomocnika Uczestnika występującego wspólnie.   

    

5.6.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

1) Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  
 

1. Atrakcyjność form realizacji scenariusza z elementami nauki i rozrywki, w tym zastosowanie 
technik multimedialnych - 40%, 

2. Trafność zaproponowanego scenariusza realizującego założenia programowe, w tym twórcze 
nawiązanie do charakteru miejsca, walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  
z elementami nauki i rozrywki - 30%, 

3. Zawarty w koncepcji nowy produkt/produkty turystyczne zapewniający liczbę osób 
odwiedzających obiekt na poziomie 200 tys. rocznie – 30%. 

Wymienione powyżej kryteria będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie pracy.  

2) Punkty będą obliczane według wzoru: 
P =  P1 + P2 + P3 
Gdzie „P” oznacza sumaryczną ocenę pracy konkursowej wyrażoną w punktach. 
P1 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w pierwszym kryterium – (max. 40 pkt) 
P2 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w drugim kryterium – (max. 30 pkt.) 
P3 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w trzecim kryterium – (max. 30 pkt.) 

3) Pierwszą nagrodę otrzyma Uczestnik konkursu, którego praca otrzyma łącznie największą 
ilość punktów. 

4) Rozstrzygnięcie Konkursu musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
5) Jeżeli żadna z prac konkursowych nie spełni warunków Konkursu, Konkurs pozostaje bez 

rozstrzygnięcia. 
 

5.7.  PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU I PRAC  

Po ogłoszeniu wyników Konkursu informacja o wynikach zamieszczone zostanie na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu:  www.nowaslupia.bip.jur.pl. 
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W przypadku organizacji wystawy pokonkursowej, nagrodzone i wyróżnione prace, prezentowane 

będą z podaniem nazwisk autorów. Pozostałe prace prezentowane będą z liczbą rozpoznawczą (jak 

na karcie identyfikacyjnej). Ujawnienie autorów tych prac możliwe jest na ich życzenie.   

Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród ani wyróżnień, będą do odbioru przez Uczestników 

Konkursu, za pokwitowaniem, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Jeżeli Uczestnik Konkursu 

nie odbierze złożonej przez siebie pracy konkursowej w powyższym terminie, Organizatorzy Konkursu 

będą upoważnieni do jej zniszczenia.  

Prace konkursowe, którym przyznano nagrody i wyróżnienia, stają się własnością Organizatorów 

Konkursu po podpisaniu umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.   

    

ROZDZIAŁ 6.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU I KONKURSU  
 

Wszystkie materiały wymienione poniżej jako Załączniki, wolno wykorzystywać tylko i wyłącznie do 

celów związanych z niniejszym Konkursem.  

Załącznik  1  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  

(dla osób fizycznych startujących indywidualnie lub zespołowo)  

Załącznik  2  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  

(dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej oraz podmiotów tych występujących wspólnie)  

Załącznik 3  USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA  

Załącznik 4  WZÓR UMOWY O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO 

PRACY KONKURSOWEJ  

Załącznik 5 

 

Załącznik 6   

WZÓR POKWITOWANIA PRZYJĘCIA PRACY KONKURSOWEJ  

MAPA Z OBSZAREM INWESTYCJI  

 

  


