
KONKURS  
NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JAŚLE 

 

Celem KONKURSU jest opracowanie koncepcji projektowej zabudowania i zagospodarowania 
działki nr ewidencyjny 8/6 w Jaśle przy ul. Na Kotlinę. KONKURS ma charakter otwarty. 

Uczestnikiem KONKURSU może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie. 

Organizator oczekuje optymalnej, nieskrępowanej wizji projektanta zagospodaro-

wania terenu. Propozycje winny przedstawiać obiekty z przeznaczeniem na cele 

mieszkaniowe zgodne z MPZP. Materiał i styl dowolny. Bardziej preferowane roz-

wiązania nowoczesne bądź wręcz futurystyczne, ale spójne z osiedlem „Na Kotlinę” 

Nagrody 

I miejsce:   5 000 PLN + pierwszeństwo w rozmowach w zakresie realizacji indywidualnych projektów 
technicznych wchodzących w skład koncepcji zagospodarowania działki. 

II miejsce:   2 000 PLN 

III miejsce:  1 000 PLN. 

Po rozstrzygnięciu KONKURSU oraz wypłaceniu nagrody pieniężnych Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
staje się właścicielem nagrodzonych prac konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród 
będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłosze-
niu wyników KONKURSU.  
 

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JAŚLE 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Organizatorem Konkursu na „Koncepcję zagospodarowania terenu w Jaśle ulica Na Kotlinę”, zwanego 

dalej KONKURSEM, jest Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedziba w Jaśle ul. 3-go Maja 40, zwana 

dalej ORGANIZATOREM.  

2.  Zgłoszenie do KONKURSU polega na zgłoszeniu udziału w KONKURSIE drogą mailową wysyłając maila 

na adres: lcygan@jsm-jaslo.com.pl i d.w. jsm@jsm-jaslo.com.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2021r. 

W mailu należy wysłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. ORGANIZATOR poinformuje zwrot-

nie uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie do 30 czerwca 2021 r.  

3.  Prace do KONKURSU należy składać w okresie: od 1 lipca 2021 roku do 15 sierpnia 2021 roku.  

4.  Rozstrzygnięcie KONKURSU odbędzie się 1 września 2021 roku, a przekazanie nagród odbędzie się 3 

września 2021 roku. O wynikach KONKURSU ORGANIZATOR poinformuje drogą mailową.  

5. ORGANIZATOR zastrzega możliwość zmiany terminów, o których mowa powyżej, w tym wydłużenia 

okresu nadsyłania prac konkursowych. 

6.  Dokonanie zgłoszenia do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

7.  Udział w KONKURSIE jest bezpłatny, a KONKURS jest jednoetapowy.  

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w nagrodzonych pracach, w celu ich dal-

szego wykorzystania 
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§ 2 CEL I TEMAT KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej zabudowania i zagospodarowania działki nr 

8/6   w Jaśle wraz z uwzględnieniem działek nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/7   stanowiącymi integralną część 

opracowania.  Zabudowa na działce nr 8/6 zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe.  

Układ dojazdu do działki 8/6 poprzez istniejące drogi publiczne od strony południowej (działka nr ew. 

1/172 i 1/177 ), realizowaną przez Urząd Miasta ulicę  Mendysa (KG1)  od strony północnej oraz pro-

jektowaną ulicę Polnych Kwiatów (KG2) od strony zachodniej. 

2.     Uzyskane w ten sposób koncepcje posłużą do dalszych prac projektowych.  

3.   ORGANIZATOR oczekuje od uczestników, aby koncepcja uwzględniała przepisy prawa, wymogi kon-

serwatora, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz była spójna z otoczeniem. 

Ważnym aspektem jest pomysłowość, innowacyjność.  

 

§ 3 FORMA I ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepo-
siadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie. W takim przypadku Uczest-
nicy Konkursu, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w KONKURSIE, a oryginał lub nota-
rialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa załączają do koncepcji projektowej. Dopuszczalne jest 
także załączenie umowy podmiotów występujących wspólnie, jeżeli wynika z niej zasada reprezenta-
cji.  W przypadku złożenia kopii tej umowy Uczestnicy KONKURSU potwierdzają ją za zgodność z ory-
ginałem.  

2. Każdy z uczestników może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową.  

3. Jury KONKURSU składa się z wybranych przez ORGANIZATORA osób.                             

4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe, zakwalifikowane przez ORGANIZATORA do                  

KONKURSU, podczas specjalnego posiedzenia jury.  

5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody po obejrzeniu prac konkurso-

wych. Decyzja jest nieodwołalna.  

6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o kryteria: ciekawa, optymalne zagospoda-

rowanie terenu z wykorzystaniem jego ukształtowania, zgodna z przepisami oraz realność wykonania.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik KON-

KURSU.  

8. Forma zaprezentowania koncepcji jest dowolna, ale powinna zawierać wizualizacje i część opisową,  

w której winna być zwarta dodatkowo informacja o oczekiwanym wynagrodzeniu netto za wykonanie 

projektu technicznego konkretnego zadania i czasie realizacji PT.   

9. Organizator oczekuje nieskrępowanej wizji projektanta. Propozycje mogą przedstawiać obiekty  

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkańców.       

Zastosowany materiał i styl dowolny. Bardziej preferowane rozwiązania nowoczesne bądź wręcz fu-

turystyczne, ale spójne.  

 

§ 4 NAGRODA W KONKURSIE 

1. W KONKURSIE zostaną przyznane trzy nagrody. Laureaci KONKURSU: I miejsce - nagroda pieniężna  

w wysokości 5.000 PLN + pierwszeństwo w rozmowach w zakresie realizacji projektów technicznych 

zamierzeń inwestycji, II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2.000 PLN i III miejsce - nagroda 

pieniężna w wysokości 1.000 PLN.  

2. Nagroda pieniężna oraz wyróżnienia, o których  mowa w ust.1 zostaną wypłacone przez ORGANIZA-

TORA, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureatów KONKURSU. 



3. Przelew nagrody pieniężnej lub wyróżnienia na wskazany rachunek bankowy zostanie wykonany 

przez ORGANIZATORA w terminie do 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez 

Uczestnika. 

4. Nagroda pieniężna i wyróżnienia zostaną pomniejszona o należny podatek dochodowy od całości 

nagród przed ich wypłaceniem zwycięzcom KONKURSU.  

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU jest ORGANIZATOR.  

2. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w niezbędnych 

zakresach podanych w Regulaminie, w celach realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac kon-

kursowych i prawidłowości dokonania zgłoszeń i spełnienia innych wymogów KONKURSU ogłoszenia 

wyników Konkursu, wypłaty nagród pieniężnych, korespondencji). 

3. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA zgodnie z rozpo-

rządzeniem 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1– 880 zwanym 

dalej RODO oraz polskimi przepisami : ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO) i innymi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO. 

4. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA z zachowaniem 

poufności wszelkich danych osobowych i innych informacji zebranych w związku z uczestnictwem  

w Konkursie i utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, a także nieutrwalonych, do których 

ORGANIZATOR będzie miał wgląd w związku z KONKURSEM.  

5. Dane osobowe uczestników KONKURSU nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu w innych celach 

niż realizacja KONKURSU.  

6. Uczestnik KONKURSU ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,  

a lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu.  

 

§ 6 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do KONKURSU oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy 

konkursowej, zwanej dalej utworem, i że utwór nie narusza w żaden sposób praw autorskich i po-

krewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.  

2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR w związku 

z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku ze zgłoszeniem utworu do 

KONKURSU.  

3.  Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia przeniosą na ORGANIZATORA KONKURSU 

prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy (utworu) na następujących polach eksploatacji:  

a)   prawo do utrwalania i zwielokrotniania utworu - wszelką dostępną techniką,  

b)  prawa do opracowania lub zlecania opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adap-

tacji oraz do rozporządzania i korzystania, jak również zezwalania na rozporządzenie i korzystanie  

z tak stworzonych utworów zależnych, a w szczególności projektów architektonicznych, budowla-

nych i wykonawczych  

c)  prawa do wielokrotnego wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na pod-

stawie utworu,  

d)  na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 poz. 1062).  

4. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału nastąpi bez potrzeby składania do-

datkowych oświadczeń woli, z chwilą wypłaty nagrody lub wyróżnienia Uczestnikowi KONKURSU. 



§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za wypłatę nagrody i wyróżnień. 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z 

działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie in-

formacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt we wszelkich kwestiach związanych z KONKURSEM jest możliwy za pośrednictwem poczty  

elektronicznej z przedstawicielami ORGANIZATORA:  

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3.  ORGANIZATOR może unieważnić KONKURS bez podawania przyczyny. 


