REGULAMIN KONKURSU
Inte-GRA:
Konkurs PFR Nieruchomości i Fundacji Integracja na projekt dostępnego placu
zabaw – osiedlowej przestrzeni zabawy, przyjaznej dla wszystkich użytkowników.
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PREAMBUŁA
Fundacja Integracja i PFR Nieruchomości wraz z partnerem, Fundacją PFR ogłaszają
konkurs architektoniczny, skierowany do zespołów architektów krajobrazu,
architektów i projektantów.
Celem konkursu jest opracowanie modelowego projektu dostępnego placu zabaw.
Projekt powinien uwzględniać w szczególności potrzeby osób o różnym stopniu
sprawności, w tym brać pod uwagę możliwość korzystania z niego przez dzieci z
niepełnosprawnością ruchową, niewidome i słabowidzące, niesłyszące i pełnosprawne
oraz zapewnić dobre warunki do czynnego spędzania czasu przez dorosłych opiekunów.
Wśród opiekunów znajdą się zarówno młode w pełni sprawne osoby, jak i kobiety w
ciąży, seniorzy i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Plac zabaw powinien być
przestrzenią dostępną dla każdego, dlatego zależy nam na miejscu integrującym
pokolenia.
Opierając się za założeniach projektowania uniwersalnego projektanci powinni podejść
do zadania innowacyjnie i zaproponować nowatorskie rozwiązania uwzględniające
różne potrzeby użytkowników. Liczymy, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom,
zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego i
będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także
miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio
zaaranżowana zieleń. Zgłoszony na konkurs plac zabaw powinien dopełniać i
współtworzyć naturalny krajobraz. Do zagospodarowania w funkcjonalny, atrakcyjny i
dostępny sposób jest 390 m kw. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową, a w przypadku
podjęcia decyzji o realizacji koncepcji, może zostać zaproszony do udziału w
negocjacjach dotyczących realizacji projektu w rzeczywistości. Zgłaszane prace muszą
być możliwe do wdrożenia w powtarzalny sposób a projektom powinien towarzyszyć
realny kosztorys.
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ORGANIZATORZY KONKURSU I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez PFR Nieruchomości S.A. oraz
Fundację Integracja jako Regulamin pierwszej edycji konkursu „Inte-GRA” na
modelowy projekt edukacyjnego placu zabaw, dostępnego dla dzieci i
opiekunów z niepełnosprawnościami.
1.2. Organizatorami konkursu są:
• spółka PFR Nieruchomości S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS: 494251, dalej zwana PFRN lub Organizatorem
• Fundacja Integracja, z siedzibą w Warszawie, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa,
zwana dalej Fundacją Integracja lub Organizatorem.
1.3. Partnerem konkursu jest:
• Fundacja PFR - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
1.4. Konkurs skierowany jest do projektantów i zespołów projektowych.
1.5. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim. Wszystkie dokumenty
zgłoszone do konkursu powinny zostać sporządzone w języku polskim.
1.6. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość dokonywania korekt w
Regulaminie i jego załącznikach.

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
2.1. Cele konkursu:
• wypracowanie i propagowanie wzorcowych rozwiązań placu zabaw, zgodnych z
duchem idei projektowania uniwersalnego,
• propagowanie rozwiązań w zakresie edukacji przyrodniczej, zwrócenie uwagi na
sposób projektowania placów zabaw jako uniwersalnej przestrzeni służącej
rekreacji, zabawie oraz integracji, m.in. użytkowników z różnymi typami
niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością słuchu, wzroku, ruchu.
2.2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, z wcześniejszym mailowym zgłoszeniem
udziału
2.3. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w konkursie, zawierające
potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych oraz akceptację regulaminu.
2.4. W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszy projekt – koncepcja
architektoniczna wraz z kosztorysem modelowego dostępnego placu zabaw,
dostosowanego do lokalizacji konkursowej – osiedla realizowanego w
Katowicach przy ul. Korczaka. Projekt placu zabaw powinien uwzględniać dwie
wersje - wersję podstawową oraz wersję alternatywną o obniżonych kosztach
realizacji, wskazanych w punkcie 6.6. niniejszego Regulaminu.
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2.5.

Informacja na temat osiedla Katowice Korczaka

Przedmiotem Inwestycji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
usługami i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowany w
rejonie ulicy Korczaka w Katowicach.
Inwestycja obejmuje 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych podzielonych na 9
kwartałów zabudowy, realizowanych w trzech etapach. W ramach całego osiedla
powstaną 523 mieszkania. Dostępny plac zabaw odnosi się do pierwszego etapu
inwestycji, którego zakończenie planowane jest na przełom 2. i 3. kwartału 2023 roku
Obszar planowanej inwestycji znajduje się w granicach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Korczaka w
Katowicach (Uchwała nr LVII/1166/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r.).
Teren inwestycji oznaczony jest w planie symbolami 1MW/U i 2MW/U. Fragmenty terenu
obejmują też obszary oznaczone 1ZP, 2ZP i 1KDL

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wyboru zwycięskiej pracy dokona Kapituła konkursowa złożona z
przedstawicieli Fundacji Integracja, PFR Nieruchomości, pracowni
Kuryłowicz&Associates – projektantów osiedla przy ul. Korczaka w
Katowicach oraz niezależnych ekspertów z zakresu projektowania krajobrazu,
projektowania placów zabaw oraz rodziców dzieci z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, określona w pkt 9 Niniejszego Regulaminu.
Ogłoszenie werdyktu odbędzie się podczas publicznego wydarzenia online lub
na żywo zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 5 niniejszego
Regulaminu.
Laureat konkursu (osoba lub zespół) oraz osoby lub zespoły wyróżnione
otrzymają wynagrodzenie pieniężne (przewidziana łączna pula nagród
pieniężnych wynosi 14.000 zł brutto).
W przypadku decyzji o realizacji projektu – Laureat lub inny Uczestnik
Konkursu może zostać zaproszony do negocjacji z wolnej ręki, celem podjęcia
ustalenia warunków ewentualnego sporządzenia dokumentacji projektowej
(maksymalne wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej wraz
z nadzorem autorskim powinno zostać wskazane przez Uczestnika w
kosztorysie, przy czym nie może ono być wyższe niż 12% budżetu na realizację
projektu wynikającego z kosztorysu Uczestnika konkursu dla danej wersji,
która miałaby być realizowana (czyli, jak szczegółowo określone w punkcie 6.6.
niniejszego Regulaminu – 12% z kwoty do 250 000 zł netto w przypadku
realizacji wersji podstawowej lub 12% z kwoty do 150 000 zł netto w
przypadku realizacji wersji minimum), zaś PFRN lub , PFR Mieszkania, lub
spółka będącą Inwestorem osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach lub inna
spółka wskazana przez PFRN zastrzega sobie i tym podmiotom prawo
negocjacji wskazanego wynagrodzenia, w przypadku rozważania możliwości
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realizacji danej pracy konkursowej. Powyższa możliwość zaproszenia
Uczestnika konkursu / Laureata do negocjacji, nie wyklucza możliwości i
uprawnienia do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i zawarcia
umowy z innym podmiotem na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
projektowej w celu realizacji w całości lub części koncepcji zawartej w pracy
konkursowej, z uwzględnieniem wskazania autorstwa koncepcji Uczestnika
konkursu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Uczestnikiem konkursu może być osoba lub zespół projektowy w skład
którego wchodzi
minimalnie jedna osoba posiadającą, zgodnie z
oświadczeniem z załącznika formalnego nr 0f oraz 6f, tytuł mgr inż. arch.
Krajobrazu. Zwycięski zespół lub osoba, w przypadku zaproszenia przez PFRN,
PFR Mieszkania lub spółkę będącą Inwestorem osiedla przy ul. Korczaka w
Katowicach do negocjacji o których mowa w punkcie 2.9. celem sporządzenia
dokumentacji projektowej, powinna na moment podpisania umowy prowadzić
działalność gospodarczą o zakresie działalności tożsamym z przedmiotem
zamówienia oraz dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym w celu
realizacji przedmiotu zamówienia.
W skład zespołów projektowych mogą wchodzić architekci, architekci
krajobrazu, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele innych
dyscyplin, studenci.
Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i osoby związane z
Organizatorami oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu i
członkowie ich najbliższej rodziny.
Praca konkursowa powinna zostać dostarczona Organizatorowi w formie
elektronicznej na nośniku USB lub płycie CD wraz z wypełnionymi
załącznikami formalnymi w formie skanu oraz pisemnych oryginałów, do
siedziby PFR Nieruchomości, do dnia 1 września 2022 r. do godziny 15:00,
pocztą lub osobiście, z zastrzeżeniem, że dokumenty złożone przez Uczestnika
powinny być zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.
Decyduje termin wpłynięcia pracy. Dodatkowo załączniki formalne powinny
zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres inte-GRA@npfr.pl również do
dnia 1 września 2022 r.
Pracę konkursową zgłasza reprezentant – pełnomocnik zespołu.
Pełnomocnik zespołu, zgłaszający pracę, zobowiązany jest do poinformowania
osób, których dane osobowe przekazuje Organizatorowi do przekazania tym
osobom informacji dot. przetwarzania danych przez Organizatora wskazanych
w punkcie 12. Regulaminu.
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3.7. Podmioty, które wspólnie biorą udział w Konkursie, ustanawiają pełnomocnika
(reprezentanta) do reprezentowania ich w Konkursie i przyjęcia nagrody ze skutkiem dla
wszystkich. Postanowienia dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do kilku
podmiotów biorących wspólnie udział w Konkursie, którzy będą traktowani jak jeden
Uczestnik. Podziału nagrody przyznanej takiemu Uczestnikowi Konkursu, a wypłaconej
pełnomocnikowi zgodnie z powyższym postanowieniem, podmioty te dokonują między
sobą.
3.8. W przypadku podmiotów wspólnie biorących udział w Konkursie, przewidziane
Regulaminem oświadczenia muszą zostać złożone oddzielne przez wszystkie osoby i
podmioty wspólnie biorące udział w Konkursie.
3.9.

Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik
Konkursu.
3.10. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez
siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Uczestnika Konkursu danych niezgodnych z prawdą.
3.11. Każdy Uczestnik (lub Reprezentant w imieniu zespołu) przystępując do Konkursu
oświadcza w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 0f), że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3.12. Ocena prac konkursowych odbywa się z zachowaniem zasad anonimowości aż do
momentu rozstrzygnięcia.
3.13. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdy dotąd niezrealizowane.
3.14. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Uczestnik Konkursu,
który złoży więcej niż jedną pracę zostanie wykluczony, a wszystkie prace, które
złożył, zostaną odrzucone. Dotyczy to także podmiotów wspólnie biorących udział
w Konkursie.
3.15. Wprowadzanie zmian i uzupełnień do pracy Konkursowej będzie możliwe
wyłącznie przed upływem terminu do składania prac Konkursowych.
3.16. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem (wysłaniem) pracy Konkursowej. Nie przewiduje się zwrotu tych
kosztów.
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4. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI
4.1. Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie
udostępnione są na stronie internetowej PFRN: https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA i
Fundacji Integracja: https://www.integracja.org/inte-GRA
4.2. Wszelkie zapytania uczestników odnośnie konkursu wnoszone są drogą mailową na
adres konkursu: inte-GRA@npfr.pl Korespondencja dotycząca konkursu kierowana na
inny adres e-mail nie będzie brana pod uwagę.
4.3. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na pytania, które uzna za niezwiązane
z konkursem lub wystarczająco wyjaśnione w Regulaminie.
4.4. Okres na wnoszenie pytań przez uczestników przewidziany jest od dnia 1 czerwca
2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.
4.5. FAQ zostanie opublikowany na stronie PFRN https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA
oraz Fundacji Integracja https://www.integracja.org/inte-GRA w terminie do dnia 29
czerwca2022 r.

5. HARMONOGRAM KONKURSU
•
•
•
•

•
•

•

1 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konkursu
1 czerwca – 23 czerwca 2022 r. – wnoszenie pytań
29 czerwca 2022 r. – publikacja FAQ
Do 7 lipca 2022 r. - termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) – dostarczenie
koperty z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 0f), pełnomocnictwem dla
reprezentanta (załącznik nr 1f) oraz pięciocyfrowym godłem umieszczonym w
osobnej kopercie włożonej do tej koperty co formularz załącznika nr 0f oraz 1f do
siedziby jednego z Organizatorów – PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032
Warszawa do godziny 15:00.
Do 11 lipca 2022 r. - mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub
zespołu do konkursu
do 1 września 2022 r. – termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz
kompletu dokumentów do siedziby jednego z Organizatorów - PFR
Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa do godziny 15:00
wrzesień 2022 r. – posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników
konkursu, wręczenie nagród – wydarzenie online lub na żywo, ewentualna
wystawa
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Następnie konsultacja projektu z Laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu
opracowania dokumentacji projektowej (o ile zostanie podjęta decyzja o możliwości
skierowania do realizacji) (4 kwartał 2022 r.), potencjalna realizacja projektu (1 i 2
kwartał 2023r.)
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów Harmonogramu (na terminy
późniejsze).

6. ZADANIE KONKURSOWE
6.1. Zadanie
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw we
wskazanej przez Organizatora lokalizacji – plac zabaw o powierzchni 390 m2
zlokalizowany na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji,
realizowany w ramach I etapu projektu. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie
modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.
Projekt ma za zadanie stworzenie przestrzeni osiedlowej - wspólnego, ogólnodostępnego,
ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń.
Zadaniem uczestników Konkursu jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i
atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw.
Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i
dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu. Całe założenie powinno
uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności
wiekowej, różnego stopnia sprawności itp.
Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nie tylko nowatorskie elementy
wyposażenia placu zabaw, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz
integracyjne, poprzez
wykreowanie naturalnego krajobrazu, który stanie się
równoważnym i istotnym elementem przestrzeni placu zabaw jak i osiedla mieszkalnego.
Szczególnie Istotny wpływ na ocenę będzie miało użycie takich elementów kompozycji
jak: kolor, faktura, dźwięk, zapach.
Szczególnie istotnym zadaniem uczestników konkursu jest zestawienie takich rozwiązań
funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i
poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw
będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego
krajobrazu.
Zaproponowana koncepcja ma być modelowym rozwiązaniem dla inwestycji
mieszkaniowych oraz służyć do stworzenia rekomendacji w zakresie kreowania
dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości.
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6.2. Lokalizacja placu zabaw
Miejscem lokalizacji placu zabaw jest:
I etap osiedla w Katowicach przy ul. Korczaka, obszar przeznaczony w PZT na plac zabaw
w północnej części osiedla zgodnie z załącznikiem nr 1m.
6.3. Użytkownicy placu zabaw
Plac Zabaw ma służyć szerokiej grupie użytkowników - zarówno najmłodszym, dorosłym
jak i seniorom. Miejsce ma służyć nie tylko zabawie i rekreacji, ale również czynnemu
spędzaniu wolnego czasu przez osoby dorosłe i starsze. Zadaniem placu zabaw jest
budowanie relacji między użytkownikami ze szczególnym uwzględnieniem
użytkowników z niepełnosprawnościami, w wybrany przez siebie sposób, poprzez
zabawę, sport, rekreację, odkrywanie przyrody i przestrzeni. Projekt powinien
uwzględniać potrzeby osób o różnym stopniu sprawności, w tym Osób poruszających się
na wózku, osób po amputacjach, osób niewidomych i słabowidzących itd.
6.4. Rozwiązania funkcjonalno-techniczne
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie koncepcji architektonicznej dostępnego
placu zabaw wraz z kosztorysem materiałowym i wykonawczym. W projekcie należy
uwzględnić zasady projektowania uniwersalnego oraz w zakresie edukacji przyrodniczej.
Plac zabaw osadzony jest w realnym kontekście osiedla mieszkalnego realizowanego z
udziałem PFRN (lokalizacja określona w załączniku nr 1m).

6.5. Zakres
Projekt placu zabaw powinien uwzględniać:
a) Przewidywany budżet, kosztorys i harmonogram realizacji Inwestycji z podziałem
na tygodnie i zadania, z uwzględnieniem opracowania dokumentacji projektowej
w IV kwartale 2022 r. i realizacji projektu w I i II kwartale 2023 r. (maksymalnie
do maja 2023 r.)
b) Zagospodarowanie placu zabaw w odniesieniu do proponowanej lokalizacji (zał.
nr 1m
c) Zaleca się, aby przestrzeń placu zabaw była podzielona na charakterystyczne
strefy funkcjonalne (z dopuszczeniem innych rozwiązań) :
•
•

dla dzieci młodszych (aranżacja urządzeń do stymulacji ruchu, wzroku, słuchu,
dotyku),
dla dzieci starszych (aranżacja urządzeń do stymulacji: ruchu, wzroku, słuchu,
dotyku),
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•

•
•

strefa wyciszenia w zieleni (np. pergole, hamaki, przestrzeń izolacji, strefa seniora,
urządzenia rehabilitacji indywidualnej). Aktualny projekt zagospodarowania
uwzględnia aranżację elementów małej architektury. Projektowany plac zabaw
powinien wpisywać się w zaprojektowaną aranżacje elementów małej
architektury (pergole, hamaki). Detale elementów zawarto w zał. Nr 6m
naturalny ogród eksperymentalny (fragment naturalnego krajobrazu
umożliwiający tworzenie ścieżek sensorycznych, strefa zieleni dekoracyjnej),
Komunikacja

Organizatorzy dopuszczają inny podział funkcjonalny niż proponowany pod
warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa użytkowników.
Urządzenia systemowe, jeżeli będą przewidziane, zgodne z normą: PN-EN 1176 i 1177.
d) Urządzenia autorskie, jeżeli będą przewidziane, uwzględniające normę: PN-EN
1176 i 1177.
e) Propozycję rozwiązań w zakresie edukacji przyrodniczej.
Referencję dla rozwiązań może stanowić prezentacja Fundacji Integracja dotycząca
projektowania dostępnych placów zabaw, stanowiąca załącznik nr 7m Regulaminu.
6.6. Budżet
6.6.1. Budżet realizacji projektu placu zabaw, który należy uwzględnić w kosztorysie
wynosi:
•
•

W wersji ogólnej - do 250 000 zł netto
W wersji minimum (na podstawie wersji ogólnej) – do 150 000 zł netto

Należy zaproponować obie wersje.
6.6.2. W kosztorysie realizacji projektu placu zabaw należy przewidzieć:
•
•
•
•

Nawierzchnię placu zabaw,
Wyposażenie placu zabaw wraz z propozycją nasadzeń
Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu wykonawczego, której koszt
nie powinien przekroczyć 12% kosztorysu dla danej wersji
Wykonanie wszystkich koniecznych robót dla jego realizacji.

7. FORMA PROJEKTU (PRACY KONKURSOWEJ)

7.1. Projekt zostaje przedstawiony w formie elektronicznej w formacie PDF w formie
plansz w układzie poziomym 100x70cm w liczbie nie przekraczającej 4 sztuk. Plansze
mogą być łączone w pionie lub w poziomie, w rozdzielczości min. 300 dpi, uwzględniając
możliwość ewentualnego wydruku plansz przez Organizatorów konkursu.
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Każda z plansz w prawym, górnym rogu, powinna być opatrzona godłem. Maksymalne
wymiary pola z godłem (układ poziomy), na którym zostanie wpisane godło wynoszą:
długość 120 mm, wysokość 15 mm.
Godło – pięć dowolnie wybranych cyfr, zgłoszonych razem z formularzem rejestracyjnym
do konkursu (0f). Godło zostanie zastąpione przez Sekretarza Konkursu numerem
ewidencyjnym. Każda praca otrzyma inny numer ewidencyjny co pozwoli na ich
identyfikację w przypadku powtórzenia się godła.
7.2. Zawartość projektu – pracy zgłaszanej do konkursu.
7.2.1. Maksymalnie 4 plansze 100x70cm, zapisane w formacie PDF, zawierające:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagospodarowanie terenu wraz z analizą zapewnienia dostępności placu zabaw w
kontekście urbanistycznym osiedla (ciągi piesze, rowerowe, przejścia dla
pieszych) skala 1:500,
schematy stref funkcjonalnych, skala 1:500
zagospodarowanie placu zabaw we wskazanej przez organizatora lokalizacji,
(zał. nr 1m) skala 1:250, z realistycznym przedstawieniem materiałów w formie
kolorowych tekstur – technika dowolna, np.. Kolaż, wizualizacja 2D
rzuty, przekroje, widoki z podaniem materiałów i kolorystyki, skala 1:50 (liczba
rysunków według uznania Uczestników)
urządzenia, nawierzchnie, nasadzenia, skala 1:20, 1:10, 1:5 (według uznania
Uczestników),
realistyczna wizualizacja lub kolaż całości placu zabaw w widoku z lotu ptaka z
uwzględnieniem otoczenia,
realistyczna wizualizacja lub kolaż placu zabaw z perspektywy użytkownika z
uwzględnieniem otoczenia,
wizualizacje wybranych elementów (w szczególności projektów własnych
urządzeń),
opis techniczny na planszy, w którym zostaną podane rozwiązania technologiczne
i materiałowe dotyczące proponowanych rozwiązań oraz lista urządzeń.
(maksymalnie 3000 znaków ze spacjami).

7.2.2. Dokumenty tekstowe:
•

Idea projektu – szczegółowy opis – maksymalnie 2500 znaków. Opis będzie
wykorzystany przez Rodzica dziecka z niepełnosprawnością wzroku - członków
Kapituły - do opowiedzenia dziecku o proponowanych rozwiązaniach
projektowych. Sugerowane jest użycie możliwie zrozumiałego języka
umożliwiającego zrozumienie najważniejszych założeń projektowych członkom
jury,
w
tym
osobom
z
niepełnosprawnością
wzroku.

•

Szczegółowy opis techniczny, harmonogram prac, kosztorys uwzględniający
wersję ogólną i wersję minimum,
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7.2.3. Niewymagana, ale dopuszczalna jest materialna makieta lub teksturowy kolaż, w
wybranej przez Uczestnika skali w celu bliższego przybliżenia projektu osobom z
niepełnosprawnością wzroku.

7.2.4. Pozostałe dokumenty formalne:
•

Wypełnione załączniki formalne 1f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f w formie skanu podpisanego
dokumentu oraz oryginału podpisanego dokumentu

7.2.5 Wymagania formalne
Wraz ze złożeniem pracy Konkursowej, Uczestnik Konkursu składa oświadczenie dotyczące
przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3f do Regulaminu oraz oświadczenie dotyczące udzielenia licencji. Przekazanie
oryginałów podpisanych oświadczeń zgodnych ze wzorami załączonymi do Regulaminu
stanowi niezbędny element pracy Konkursowej, Prace Konkursowe niezawierające
powyższych oświadczeń mogą nie podlegać ocenie i zostać odrzucone.
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie oświadczenie o
przeniesieniu autorskich praw majątkowych (Załącznik nr 3f do Regulaminu) i oświadczenie o
udzieleniu licencji każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie składa
(podpisuje) indywidualnie.
UWAGA:
Załącznik nr 3f podpisany przez Uczestnika Konkursu lub odpowiednio podpisane przez
wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy złożyć
w dwóch podpisanych egzemplarzach, z których jeden z nich wraz z podpisem ze strony
PFRN zostanie przekazany Uczestnikom Konkursu, których prace zostały nagrodzone
(nagrodą główną lub nagrodą z tytułu wyróżnienia) .

W przypadku braków formalnych w oświadczeniach lub braku oświadczeń o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych i/lub udzieleniu licencji (Załącznik nr 3f do Regulaminu).
Organizator Konkursu może wezwać do ich uzupełnienia, wyznaczając termin na takie
uzupełnieni.
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8. PROCEDURA WYŁONIENIA LAUREATÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
8.1. Ocenie podlegają wyłącznie prace spełniające Regulamin Konkursu.
8.2. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą pod kątem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zgodności z tematem konkursu
funkcjonalności i ergonomii proponowanych rozwiązań pod kątem użytkowników
w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań,
zgodności z normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176 i 1177),
prawidłowy dobór urządzeń do zabawy,
atrakcyjność, pomysłowość i nowatorstwo funkcji i urządzeń zabawowych
oraz komunalnych stanowiących projekt własny autora pracy konkursowej,
efekt przestrzenny placu zabaw jako miejsca zabawy i integracji pokoleń,
zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego w tym sposób
powiązania poszczególnych stref funkcjonalnych,
atrakcyjność rozwiązań z zakresu edukacji przyrodniczej,
walorów architektoniczno–wizualnych,
możliwości realizacyjnych i budżetowych – rozwiązania nie wymagające wysoce
specjalistycznego zaangażowania produkcyjnego/montażowego dostępnego np.
w jednej lokalizacji i nieprzekraczającego założeń budżetu.
Możliwość zastosowania zaproponowanych rozwiązań w innych lokalizacjach

9. KAPITUŁA KONKURSOWA

9.1. Zadaniem Kapituły Konkursowej jest dokonanie oceny projektów i przyznanie nagród
oraz wyróżnień.
9.2. W skład kapituły wchodzą wytypowani przez Organizatorów niezależni eksperci z
dziedziny m.in. architektury, projektowania krajobrazu, projektowania placów zabaw,
przedstawiciele Organizatorów oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnościami.
9.3. Skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronach Organizatorów.
9.4. Skład Kapituły może ulec zmianie decyzją Organizatorów – zostanie to ogłoszone na
stronie internetowej. Zmiana składu Kapituły nie stanowi zmiany Regulaminu.
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9.5. Kapituła jest uprawniona zarówno do odstąpienia od przyznania wyróżnień, jak i
pierwszej nagrody – Laureata, jeśli uzna, że poziom nadesłanych prac jest
niewystarczający.
9.6. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze.
9.7. Skład Kapituły Konkursowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katarzyna Rzehak, historyczka designu, specjalistka projektowania
uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Adam Włodzimierz Wach, architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja,
Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale
Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja,
Tomasz Gradowski, konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR
Nieruchomości,
Zuzanna Mielczarek, architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i
innowacyjnych, PFR Nieruchomości,
Edyta Andrejczyk, architektka – PFR Nieruchomości
Marcin Szubski, architekt - Kuryłowicz&Associates, projektant osiedla Katowice
Korczaka
Zofia
Grzegorzek,
architektka
krajobrazu,
we
współpracy
z
Kuryłowicz&Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka
Dominik Berliński, ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum
Kontroli Placów Zabaw,
Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10),
Iwona Zięba wraz córką Zosią (lat 5).
Jolanta Wachowicz, PFR Nieruchomości, sekretarzyni konkursu

Honorowymi członkiniami Kapituły są Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR
Nieruchomości S.A. i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja.

10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

10.1 Nagrody pieniężne
1) Łączna pula nagród wynosi 14 000zł brutto.
2) Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw w kwocie 9 000zł brutto
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, z
zastrzeżeniem pkt. 4) poniżej,
3) Ponadto Kapituła Konkursowa może przyznać jednej lub dwóm dodatkowym
pracom konkursowym wyróżnienie i wynikającą z tego wyróżnienia nagrodę
w kwocie min. 2500 zł brutto. Zastrzega się, że Kapituła Konkursowa ma
prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.
4) Warunkiem przyznania nagrody i wyróżnienia jest złożenie oryginałów
podpisanych przez Uczestnika konkursu w wymaganej liczby egzemplarzy
oświadczeń zgodnie z pkt. 7.2.4 Regulaminu konkursu.
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5) Nagrody obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Organizatora
autorskich praw majątkowych stosownie do treści postanowień załącznika nr
3f do Regulaminu konkursu.
6) Wszyscy Uczestnicy konkursu udzielają licencji Organizatorowi stosownie do
treści postanowień załącznika nr 3f do Regulaminu
7) Kapituła zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody głównej lub innego
podziału nagród niż wskazane w Regulaminie.
8) Organizator zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji każdego z
uczestników konkursu, w razie nieprzyznania nagrody głównej lub
niepowodzenia negocjacji z Laureatem nagrody głównej.

10.2 Zwycięzca, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2.9 Regulaminu, po skonsultowaniu
z Organizatorami projektu koncepcyjnego, może zostać zaproszony do negocjacji
umowy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej placu zabaw w celu
realizacji projektu na inwestycji Katowice Korczaka. Wynagrodzenie za opracowanie
dokumentacji technicznej wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego powinno być
przewidziane w zaproponowanym przez Uczestnika kosztorysie, według punktu 6.6.
niniejszego Regulaminu. Podlega ono negocjacji.

10.4. Przekazanie nagrody.
10.4.1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Laureatom przelewem na konto bankowe
wskazane przez każdego z Laureatów w formie pisemnej w formularzu
zgłoszeniowym.
10.4.2. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Uczestnikom konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota
pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszoną o należny podatek, którego
płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.
10.4.3. Od kwoty nagród i wyróżnień zostanie pobrany przez Organizatora 10% należny
podatek dochodowy i przekazy na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.
10.4.4. Laureaci nie mogą domagać się zmiany nagrody lub wyróżnienia.
10.4.5. Laureat ma prawo zrezygnować z nagrody pieniężnej, o czym powiadomi PFRN.
10.4.6. Organizator rozstrzyga o losie nagród nieodebranych i zwróconych.
10.4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Laureata danych,
koniecznych do przekazania nagrody, w tym numeru konta bankowego na które
powinna być przelana nagroda.
10.4.8. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za usługi pocztowe lub
działalności innych osób, nie związanych z organizacją konkursu.
10.4.9. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody żadnemu z Uczestników.
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11. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
11.1.

Każdy Uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza w formularzu
zgłoszeniowym, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanych
lub dostarczonych do siedziby Organizatora prac oraz, że nie naruszają one w żaden
sposób praw bądź dóbr osób trzecich.
11.2. Twórcy prac nagrodzonych nagrodą główną przenoszą na PFRN majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonego projektu w zakresie określonym w Załączniku nr 3f do
Regulaminu. Ponadto twórcy wszystkich prac zgadzają się bez zastrzeżeń na
wykorzystanie projektów koncepcyjnych przez PFRN oraz inne podmioty, którym PFRN
udzieli takiej zgody lub licencji (sublicencji) w wystawach, prasie i materiałach
reklamowych i edukacyjnych wydawanych w druku i w formie elektronicznej
(katalogach, folderach i innego rodzaju publikacjach, wyświetlaczach) na płytach CD,
DVD, Internecie). W przypadku podjęcia decyzji o realizacji placu zabaw w całości lub
poszczególnych jego elementów na podstawie nagrodzonej lub wyróżnionej pracy
konkursowej kwestie związane z wykonaniem projektów budowlanych i spełnieniem
wymogów wynikających z przepisów zgodnie Ustawy Prawo Budowlane, mogą zostać
podjęte w uzgodnieniu pomiędzy autorem lub reprezentantem zespołu autorskiego, a
PFRN lub podmiotem będącym inwestorem danej inwestycji mieszkaniowej wskazanym
przez PFRN, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2.9 Regulaminu PFRN na podstawie
uzyskanych praw autorskich może także udzielić licencji innym, wybranym przez siebie
podmiotom, w tym w szczególności Fundacji Integracja, Fundacji PFR, PFR Mieszkania lub
spółkom celowym realizującym inwestycje we współpracy z PFRN. PFRN może również
w dowolnym zakresie i na warunkach przez siebie określonych przenosić uzyskane
prawa autorskie lub zgody lub upoważnienia na dowolne podmioty.
11.3. Przystępując do udziału w Konkursie wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę,
aby Organizator decydował o pierwszym udostępnieniu poszczególnych prac
Konkursowych publiczności. Prawo to przysługuje Organizatorowi nie dłużej niż do dnia
31.03.2023 r.
Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu otrzymanych prac Konkursowych, w tym
wszelkich ich nośników. Prawo własności prac Konkursowych oraz ich nośników
przechodzi na PFRN z chwilą złożenia pracy Konkursowej.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ DANYCH
12.1.
Współadministratorami
danych
osobowych
są
Organizatorzy.
Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy: inte-gra@npfr.pl. Z
inspektorem ochrony danych w PFRN można skontaktować się przekazując informację za
pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktując się na adres iod@npfr.pl,; z
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inspektorem
ochrony
danych
w
Fundacji
Integracja
na
ewa.spychala@integracja.org lub na adresy wskazane w pkt 1 Regulaminu.

adres

12.2. Uczestnik wypełniając, podpisując i dostarczając (wraz z pracą konkursową)
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
internetowej
https://nieruchomosci.pfr.pl/Inte_GRA oraz https://integracja.pl/Inte_GRA wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
12.3. W przypadku gdy Uczestnik będący współautorem dokonuje zgłoszenia pracy w
imieniu zespołu projektowego i podaje ich dane osobowe oświadcza, że pozostali
współautorzy, wyrazili również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora.
12.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z
podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych w czasie rejestracji.
12.6. Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej
pozyskanych w ramach Konkursu prac, dokumentów, danych osobowych oraz innych
informacji .
12.7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy oraz informowania
Uczestników o Konkursie i jego postępach, a także w celu przygotowania, ekspozycji i
promocji wystawy pokonkursowej (art.6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes
polegający na realizacji i rozstrzygnięciu Konkursu). Dane mogą być przetwarzane
również w celach obrony lub dochodzenia roszczeń pranych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz
w celu wywiązanie się z obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
12.8. Odbiorcy danych to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane
osobowe (przy czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie
stosownie zawartych umów). Należą do nich podmioty zewnętrzne wspierające naszą
organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne,
usługi księgowe lub współpracujące z nami w ramach kampanii marketingowych oraz
podmioty audytorskie. Dane mogą zostać ujawnione również na podstawie przepisów
prawa uprawnionym organom państwowym, w tym Urzędowi Skarbowemu. Nadto
odbiorcą danych Laureata będzie wydawnictwo, z którym współpracuje Organizator
celem wydania książki.
12.9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i rozstrzygnięcia
Konkursu, a następnie przez okres wywiązania się przez Organizatora z obowiązków
podatkowych oraz do upływu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
12.10. Ponieważ Organizator przetwarza Państwa dane osobowe, posiadają Państwo
wobec Organizatora prawo: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
18

przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku gdy dane osobowe
są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może
cofnąć zgodę. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, więcej informacji:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
12.11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w Konkursie.
12.12. Organizator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw
trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
12.13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania).

Załączniki merytoryczne
Załącznik nr 1m
PZT fragmentu osiedla Katowice Korczaka, na którym znajduje się plac zabaw, z oznaczeniem obszaru i
lokalizacji placu zabaw, opis PZT
Załącznik nr 2m
Opracowanie i opis projektu zieleni na osiedlu Katowice Korczaka
Załącznik nr 3m
Mapa do celów projektowych
Załącznik nr 4m
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
Załącznik nr 5m
Wizualizacje osiedla Katowice Korczaka
Załącznik nr 6m
Fasady i detale sąsiadującej zabudowy i zagospodarowania w etapie pierwszym osiedla Katowice Korczaka
Załącznik nr 7m
Prezentacja Fundacji Integracja na temat projektowania dostępnych placów zabaw.

Załączniki formalne
Załącznik nr 0f
Formularz zgłoszeniowy do konkursu.
Załącznik nr 1f
Formularz złożenia pracy konkursowej
Załącznik nr 2f
Pełnomocnictwo dla reprezentanta zespołu
Załącznik nr 3f
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
Załącznik nr 4f
Oświadczenie RODO
Załącznik nr 5f
Karta odbioru pracy
Załącznik nr 6f
Formularz zespół
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