REGULAMIN KONKURSU
NA WYKONANIE POMNIKA PROFSORA WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO
W FORMIE ŁAWECZKI W SZCZECINIE
PREAMBUŁA
Pomnik ma upamiętniać postać Honorowego Obywatela Miasta Szczecina prof. Władysława
Bartoszewskiego, a także przyczyniać się do kształtowania współczesnego modelu patriotyzmu otwartego,
pozbawionego nienawiści i ksenofobii, ponadto ma propagować wiedzę o polsko-niemieckim pojednaniu
i porozumieniu.
Pomnik ma być symbolem przypominającym obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Szczecina i Ziemi
Szczecińskiej o obowiązku obrony wolności obywatelskich i przestrzegania wartości demokratycznych w
Rzeczypospolitej Polskiej.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie pomnika prof.
Władysława Bartoszewskiego w formie ławeczki w Szczecinie, zwany dalej Konkursem oraz warunki
uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” z siedzibą w Szczecinie, przy
ulicy Odzieżowej 12c/1 (71-502), zwany dalej Organizatorem.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs ma formułę otwartą.
§2
ZAŁOŻENIA
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i - w przypadku zwycięstwa - wykonanie pomnika.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie koncepcji pomnika we wskazanym na załączniku
graficznym miejscu, uwzględniając przestrzeń kompozycyjną parku „Jasne Błonia” w Szczecinie.
3. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać wysoki standard estetyczny i użytkowy.
4. Uczestnik na własny koszt przygotowuje projekt i dokumentację techniczną.
5. Uczestnik powinien przygotować projekt składający się z następujących elementów:
1) rysunku gabarytowego (trójwymiarowego) oraz modelu w skali 1:5 (np. gipsowego);
2) opisu technicznego, niezbędnego do prawidłowego wykonania pomnika wraz ze szczegółową
informacją o materiałach, w jakim Uczestnik Konkursu przewiduje wykonanie pomnika;
3) wizualizacji terenu przedstawiającej efekt końcowy;
4) kosztorysu uwzględniającego koszt wykonania pomnika oraz wartość przekazywanych majątkowych
praw autorskich do dzieła.
6. Wraz z pracą konkursową uczestnik Konkursu przesyła oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w konkursie (załącznik nr 1);
7. Oferta powinna zawierać następujące informacje: nazwa podmiotu/ imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
8. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę konkursową.
§3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU POMNIKA
1. Projekt:
1) ma być projektem niepowtarzalnym, zgodnym z tematem ogłoszonego Konkursu;

2) ma być konkretnym projektem (nie jego ideą) i posiadać dokumentację techniczną w standardowym
zakresie;
2. Wymagania dotyczące projektu i ewentualnego wykonania:
1) elementem pomnika musi być figura (postać) Władysława Bartoszewskiego, naturalnych rozmiarów,
2) pomnik nie powinien przekraczać wymiarów: długość 180 cm, szerokość 85 cm, wysokość 185 cm
3) w pomnik powinien być wkomponowany element zawierający teksty: „Profesor Władysław
Bartoszewski 1922 – 2015” , „Warto być przyzwoitym” i inne zaproponowane przez projektanta.
4) ma posiadać wartość użytkową,
5) pomnik powinien musi być wykonany z trwałych materiałów, odpornych na zmienne warunki
atmosferyczne, na akty wandalizmu oraz ułatwiających jego utrzymanie w niepogorszonym stanie
przez wiele lat (brąz, kamień, mosiądz). Preferowane wykonanie postaci Władysława Bartoszewskiego
- odlew z brązu,
6) pomnik usytuowany będzie przy ul. Karola Szymanowskiego na działce nr 13 obręb ewidencyjny nr
1021 zgodnie z załączoną lokalizacją (załącznik nr 2),
7) planowany termin wykonania pomnika Władysława Bartoszewskiego: do 30 czerwca 2019 r.
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§4
WARUNKI UDZIAŁU w KONKURSIE
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, zwane dalej Uczestnikiem.
O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w konkursie:
1) posiadają zdolność techniczną lub zawodową albo dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2) w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem, o którym mowa w ust. 3 wykonali należycie co
najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu pomnika lub obiektu małej architektury w formie
rzeźby (Uczestnik do zgłoszenia załączy dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia np.
referencje, umowy, opłacone faktury, protokoły),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Uczestnicy zobowiązani będą do złożenia prac konkursowych zgodnych z założeniami i wymaganiami § 2
i 3 w dowolnym dniu roboczym (w godz. 9-16) najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) do
godz. 16.00. na adres: Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” Szczecinie 71-502, przy ulicy
Odzieżowej 12c/1.
§5
ZŁOŻENIE PRAC
Nadesłanie pracy konkursowej wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.
Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy Konkursu. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Oświadczenia i dokumenty należy składać pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Uczestnika Konkursu.
§6
KRYTERIA OCENY
Prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę konkursu w składzie określonym przez Organizatora.

2. Kapituła Konkursu dokona oceny prac zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu,
biorąc pod uwagę wartość artystyczną, materiał, z jakiego pomnik zostanie wykonany i cenę. Prace nie
spełniające wymagań określonych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie.
3. Decyzja kapituły konkursu co do wyboru oferty, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
4. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie „Kapituły
konkursu” uczestniczący w posiedzeniu.
5. Za wygranie konkursu zostanie wypłacona nagroda w wysokości 5 tys. zł, za zajęcie II i III miejsca (lub
wyróżnienia), odpowiednio, 3 tys. zł oraz 2 tys. zł.
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§7
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
Wypłacona nagroda za zwycięstwo w konkursu obejmuje także wartość jego praw majątkowych, które
zobowiązuje się przenieść na Organizatora. Niniejsze dotyczy praw majątkowych zarówno do
stworzonego projektu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, jak i ostatecznego dzieła.
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania stworzonego projektu osobom trzecim oraz do ich
całościowej lub częściowej publikacji w celu promocji projektu budowy pomnika, działalności Komitetu
Społecznego „Warto być przyzwoitym” lub Miasta Szczecina.
Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich, gdyby stworzony
projekt naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym”. Adres do
korespondencji: Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” Szczecinie 71-502, przy ulicy Odzieżowej
12c/1.
Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe
Uczestników (laureatów) mogą podlegać publikacji w ramach wykonywania przez Organizatora
obowiązków wynikających z realizacji osobistych praw autorskich autora projektu i ostatecznego dzieła.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przechowywanie, przetwarzanie
i wykorzystanie przez Organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych
w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. 2018r. poz. 1191, 1293) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo
w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo
zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w
tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: rybakiewicz@warzymice.eu
lub r.kierys@domrel.pl.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione w trakcie wysyłki, niekompletne, uszkodzone
prace lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnianie warunków Konkursu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość
działania łączy internetowych czy połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
pocztowe lub za działalność innych osób.
Zwycięzca nagrodzonej pracy zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygranej w niniejszym
Konkursie.
Regulamin
Konkursu
jest
udostępniony
na
stronach
internetowych
Organizatora
(www.wartobycprzyzwoitym.eu ) oraz …………………………
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje
o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie oraz zmiany wchodzą w życie z dniem ich
publikacji.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji oraz
wyjaśnień
na
jego
temat
jest:
Anna
Rybakiewicz
tel.+48 665 663 312,
e-mail
arybakiewicz@warzymice.eu i Roman Kierys tel. +48 605 047 021, e-mail r.kierys@domrel.pl.
Organizator Konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje.

Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy
2. Uchwała nr XLIII/1222/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r.

