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REGULAMIN  

konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
przy pomniku św. Jana z Kęt 

 
 
1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 
 
1.1. Organizatorem konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy 
pomniku św. Jana z Kęt w rejonie budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki 
Opolskiej w II Kampusie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, w Opolu, zwanego dalej 
„Konkursem” jest Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki 
Opolskiej, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, zwana dalej ,,Organizatorem”. 
1.2. Osobami do kontaktu w sprawach organizacyjnych Konkursu są: dr hab. inż. arch. Monika Adamska, 
dr inż. arch. Anna Szczegielniak i mgr inż. arch. Kamila Wilk, tel. 77 449 8602 Katedra Architektury i 
Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.  
 
2. FORMA KONKURSU 
 
2.1. Konkurs jest skierowany do studentów kierunku Architektura Wydziału Budownictwa i Architektury 
Politechniki Opolskiej. 
2.2. Informacja o Konkursie dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Architektury 
Politechniki Opolskiej. 
2.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu konkursu studenckiego na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku św. Jana z Kęt, zwanego dalej „Regulaminem”. 
 
3. CEL KONKURSU 
 
3.1. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku św. 
Jana z Kęt w rejonie budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w 
II Kampusie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, w Opolu, zwanej dalej „Pracą konkursową”. 
 
4. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY 
 
4.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie Pracy konkursowej. 
4.2. Obszar opracowania Pracy konkursowej przedstawiono na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  
4.3. Nagrodami w Konkursie są: certyfikaty uczestnictwa w Konkursie, nagroda główna oraz dwa 
wyróżnienia.  
4.3.1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konkursie.  
4.3.2. Nagrodę główną w wysokości 3000 zł otrzyma autora najlepszej Pracy konkursowej. 
4.3.3. Dwa wyróżnienia w wysokości po 500 zł każde otrzymają autorzy dwóch wyróżnionych Prac 
konkursowych. 
4.3.4. Komisja Konkursowa może nie przyznać w Konkursie nagrody głównej lub wyróżnień.   
 
5. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU 
 
5.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Architektura Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki Opolskiej. 
5.2 Uczestnicy powinni złożyć w sekretariacie Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki Opolskiej wypełnioną Kartę zgłoszenia do Konkursu wraz ze zgodą na 
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przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, w terminie do dnia 30 
czerwca 2022 r. 
5.2. Praca konkursowa musi zostać przygotowana indywidualnie i samodzielnie.  
 
6. FORMA KONKURSU I ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 
 
6.1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym. 
6.2. Zakres opracowania Pracy konkursowej: 
 

a) część rysunkowa: 1 sztywna plansza (tektura, pianka itp.) formatu A1 (841x594mm), 
w układzie poziomym. Plansza powinny zawierać plan sytuacyjny opracowywanego terenu 
w skali 1:200, minimum 2 charakterystyczne przekroje 1:200, zwięzły opis idei, minimum 4 
widoki perspektywiczne, w tym minimum 2 z lotu ptaka i 2 z horyzontu człowieka, 
fragment detalu w skali 1:20, schematy wyjaśniające w dowolnej skali z zachowaniem 
czytelności rysunków, zestawienie użytych materiałów oraz wszelkie inne rysunki, szkice, 
schematy konieczne według autora do wyjaśnienia przedstawionego rozwiązania; 
b) część elektroniczna: dodatkowo część rysunkową należy przedstawić w formie 
elektronicznej, w postaci pliku PDF i JPG (rozdzielczość 150 dpi) zapisanych na płycie CD. 
Część elektroniczna nie będzie podlegała ocenie, ale zostanie wykorzystana do celów 
wystawienniczych i promocji Konkursu. 

6.3. Plansza powinna zostać wykonana w technice graficznej trwałej. 
 
7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 
7.1. Oceny Prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa na posiedzeniu niejawnym, oceniając 
zgodność prac z wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w pkt 16. WYTYCZNE 
PROJEKTOWE. 
7.2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich Prac konkursowych, wybiera najlepszą pracę 
konkursową, przyznaje wyróżnienia oraz przedstawia wyniki Konkursu. 
 
8. PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH 
 
8.1. Prace konkursowe wykonane podczas Konkursu zostaną zaprezentowane w postaci publicznego 
wystąpienia autora Koncepcji z zaprezentowaniem planszy (wystąpienie może być uzupełnione 
prezentacją multimedialną). 
8.2. Wystąpienia odbędą się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, 
w obecności Komisji Konkursowej oraz zaproszonych gości, w dniu 17 października 2022 r. (godzina i 
miejsce wystąpień zostaną podane w późniejszym terminie).  
8.3. Wystąpienia będą publiczne i otwarte dla innych osób niebiorących udziału w Konkursie. 
 
9. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 
9.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, według następujących kryteriów: 

a) zgodność z ideą i celami Konkursu, 
b) walory architektoniczno-urbanistyczne, 
c) funkcjonalność, 
d) innowacyjność i indywidualny charakter, 
e) praktyczny potencjał realizacyjny. 

 
10. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
10.1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
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a) prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, 
b) prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, 
c) prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, 
d) dr hab. inż. arch. Monika Adamska, 
e) dr inż. arch. Anna Szczegielniak, 
f) mgr inż. arch. Kamila Wilk, 
g) mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński. 

 
11. TERMIN WRĘCZENIA NAGRÓD 
 
11.2. Nagrody zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
 
12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 
12.1. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu uczestnicy Konkursu przeniosą na Politechnikę Opolską w 
Opolu, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, w zakresie: 
a) publikacji i prezentacji Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach w środkach masowego 
przekazu, między innymi, w Internecie i prasie, 
b) publicznej prezentacji na wystawach pokonkursowych, 
c) prezentacji w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym na 
stronach internetowych Politechniki Opolskiej w Opolu lub innych osób przez nią wskazanych, przez 
okres 5 lat od rozstrzygnięcia Konkursu, 
12.2. Po rozstrzygnięciu Konkursu, z chwilą otrzymania nagrody głównej i wyróżnieni Politechnika 
Opolska w Opolu nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy 
konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem Pracy konkursowej albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową 
utrwalono, wprowadzenie do obrotu, zbycie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Pracy 
konkursowej, 
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej poprzez publiczne wykonanie, wystawienie w 
formie wystawy pokonkursowej, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz 
do globalnej sieci komputerowej (Internet), rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju publikacjach, 
w tym w książkach i czasopismach, 
d) wykorzystania Pracy konkursowej w ramach prowadzonej działalności promocyjnej i reklamowej 
przez Politechnikę Opolską w Opolu,  która staje się właścicielem egzemplarzy Prac konkursowych 
nagrodzonych nagrodą główną i wyróżnieniami,  
12.3. Po zakończeniu Konkursu nagrodzona nagroda główną Praca konkursowa zostanie przekazana do 
opracowania projektu technicznego i do realizacji według odrębnej procedury. 
 
13. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 
 
13.1. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony publicznie w dniu 28 października 2022r. 
oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki 
Opolskiej w Opolu.  
13.2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana uczestnikom Konkursu mailowo, na adresy 
email podane w Karcie zgłoszenia do Konkursu 
13.3. Informacja o miejscu, w którym odbędzie się wystawa wszystkich Prac konkursowych zostanie 
podana na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w Opolu.  
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14. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU 
 
14.1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu składania Prac 
konkursowych zmienić Regulamin. 
14.2. Dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu. 
14.3. Zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: …………………….. 

14.4. Informacje o zmianie Regulaminu Organizator przekaże pocztą elektroniczną uczestnikom 

Konkursu, w chwili dokonania zmiany. 

 

15. ZESTAWIENIE TERMINÓW 

 

15.1. Ogłoszenie Konkursu – 23 czerwiec 2022 r. 

15.2 Termin złożenia Kart zgłoszenia do Konkursu – do dnia 30 czerwca 2022 r.  

15.3. Termin złożenia Prac konkursowych – do dnia 14 października 2022 r. 

15.4. Termin wystąpień uczestników Konkursu prezentujących Prace konkursowe – 17 październik 

2022r. 

15.5. Ogłoszenie wyników Konkursu – 28 październik 2022 r. 

15.6. Wystawa Prac konkursowych – termin i miejsce zostaną wskazane w późniejszym terminie. 

 
16. WYTYCZNE PROJEKTOWE 
 
16.1. Tematem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku św. Jana 
z Kęt w rejonie budynku WWFiF w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu, 
jako obszaru podkreślającego ważność pomnika oraz terenu rekreacji. Celem konkursu jest uzyskanie 
najlepszej koncepcji architektonicznej, funkcjonalnej i przestrzennej w celu podniesienia walorów 
społecznych i estetycznych oraz poprawienia atrakcyjności funkcjonalnej i użytkowej opracowywanego 
terenu. Projektowana przestrzeń powinna zostać uporządkowana, podkreślać ważność pomnika św. 
Jana z Kęt, tworzyć miejsce atrakcyjne wizualnie, przestrzennie i funkcjonalnie i być dostosowana do 
współczesnych standardów projektowania przestrzeni publicznych na wysokim poziomie estetycznym i 
funkcjonalnym. Przewiduje się główną funkcję terenu jako rekreacyjno-informacyjna. Nowa aranżacja 
terenu ma dawać wrażenie miejsca spokojnego, uporządkowanego, dopasowanego do istniejących 
elementów znajdujących się w najbliższym otoczeniu, zachęcającego do zatrzymania się i spędzania 
czasu. Zagospodarowanie terenu oraz środki użyte do kształtowania przestrzeni w formie posadzki, 
zieleni, trwałych elementów małej architektury, powinny łączyć reprezentacyjność z wygodą i 
wielofunkcyjnością i być dostosowane do skali urbanistycznej oraz charakteru i wyrazu 
architektonicznego II Kampusu. Teren powinien być atrakcyjny o każdej porze roku. 
16.2. Należy zaprojektować posadzkę - część utwardzona, część zielona (zieleń niska - trawniki, średnia 
i wysoka, szpalery lub zespoły krzewów, przewiduje się zachowanie wszystkich drzew obecnie 
istniejących na tym terenie). 
16.3. Należy przewidzieć elementy małej architektury (ławki; oświetlenie - podstawowe zapewniające 
bezpieczeństwo użytkowania oraz dodatkowe dekoracyjne; dodatkowe elementy związane z postacią 
św. Jana z Kęt). 
16.4. Należy przewidzieć miejsce do instalacji kodu QR przekierowującego do strony internetowej 
zawierającej informacje na temat św. Jana z Kęt. 
16.5. Należy stosować materiały trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. 
16.6. Należy przeprowadzić szerszą analizę terenu wykraczającą poza obszar opracowania projektu 
w celu przewidzenia wpływu projektu na najbliższe otoczenie oraz wykonanie inwentaryzacji stanu 
istniejącego. 
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16.7. Wszystkie rozwiązania należy projektować z uwzględnieniem istniejących warunków 
technicznych, przepisów bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów odrębnych. 
16.8. Należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy pomniku św. Jana z Kęt w rejonie budynku Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w II Kampusie Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. 
Prószkowska 76, w Opolu (załącznik nr 3 do Regulaminu). 


