
REGULAMIN KONKURSU 
 
 

 1  Nazwa konkursu 

 1.1  "Konkurs na projekt aranżacji wyposażenia przestrzeni atrium w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i 
Zarządzania w Warszawie przy ulicy Rejtana 16". 

 2  Organizatorzy 

 2.1  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, tel. 22 825 80 34/35 
fax. 22 825 80 31 oraz Archistarter Sp. z o.o., ul Białostocka 22 lok. 44 03-741 Warszawa, 
www.archistarter.pl 

 3  Uczestnicy 

 3.1  Konkurs organizowany jest w formie konkursu uczelnianego, dostępnego tylko dla Studentów 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz uczestników spotkań Archistarter. 

 3.2  Dopuszczalne jest tworzenie zespołów dwuosobowych.  
 3.3  Zgłoszenia udziału w konkursie, należy składać drogą mailową na adres: konkurs@archistarter.pl 

do dnia 30 styczeń 2016 r. W zgłoszeniu należy wskazać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników, 
nazwę uczelni, kierunek i rok studiów. 

 4  Opis i cel konkursu 

 4.1  Rodzaj Konkursu – ideowy, jednoetapowy. 
 4.2  Celem Konkursu jest projekt aranżacji wyposażenia przestrzeni atrium na parterze w gmachu 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ulicy Rejtana 16.  
 4.3  Projekt nie może zakładać prac remontowych i budowlanych związanych ze stałymi elementami 

wyposażenia i instalacji budynku. 
 4.4  Preferowane są aranżacje przestrzeni poprzez zaprojektowanie wyposażenia takiego jak: mebel lub 

meble, instalacje przestrzenne, dekoracje lub inne elementy ruchome. 
 4.5  Wytworzenie zaprojektowanego wyposażenia wg projektu konkursowego musi zmieścić się w 

założonym budżecie: 50 000 PLN. Do części opisowej pracy należy dołączyć potwierdzający to 
kosztorys. 

 4.6  Praca konkursowa powinna dążyć do uzyskanie najlepszego i najciekawszego zagospodarowania 
przestrzeni atrium dla studentów i osób odwiedzających gmach.   

 4.7  Praca konkursowa powinna w sposób klarowny przedstawiać pomysł oraz lokalizację 
umiejscowienia wyposażenia.  

 4.8  Projekt powinna cechować modułowość oraz mobilność - należy uwzględnić możliwość złożenia 
wyposażenia pod podium znajdujące się w atrium na czas imprez okolicznościowych, inauguracji i 
innych uroczystości jak również możliwość prezentacji danego przedmiotu na targach i pokazach. 

 4.9  Przyjęte rozwiązanie powinno się cechować trwałością oraz solidnością. 
 4.10  Realizacja projektu nie może naruszać przepisów - zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem 

oraz ochroną przeciwpożarową oraz ogólnymi przepisami budowlanymi dla budynków użyteczności 
publicznej. Należy zachować odpowiednią szerokość dróg ewakuacyjnych oraz klasę niepalności 
zastosowanych materiałów. 

 4.11  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu aranżacji wyposażenia przestrzeni atrium 
w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ulicy Rejtana 16 . Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przekazanie majątkowych praw autorskich w zakresie 
skorzystania z projektu w celu wytworzenia zaprojektowanego wyposażenia. 



 4.12  Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w Konkursie. 
 5  Forma oddania 

 5.1  Prace należy wykonać w formie graficznej i opisowej oraz zapisać na płycie CD. 
 5.2  Forma graficzna - projekt powinien zostać zaprezentowany na dowolnej ilości plansz w formacie 

100 x 70 cm w układzie poziomym. Plansze należy podkleić na piance lub kartonie. 
 5.3  Opis - powinien uwzględniać założenia projektowe, kosztorys oraz elementy niewidoczne na 

planszach. Format opisu - A4. Ilość znaków - dowolna. 
 5.4  Pracę konkursową należy dodatkowo zapisać na płycie CD do plików graficznych w formacie jpg lub 

pdf a opis w formacie doc. Rozmiar plików graficznych powinien wynosić min. 300 DPI. 
 5.5  Do dyspozycji Uczestników Organizator przekazuje rzut parteru budynku. 

 6  Terminy 

 6.1  10.12.2015 - ogłoszenie konkursu 
 6.2  30.01.2016 – zgłoszenia udziału w konkursie 
 6.3  15.05.2016 - termin nadsyłania prac konkursowych 
 6.4  15.06.2015 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.wseiz.pl oraz www.archistarter.pl 

 7  Miejsce oddania 

 7.1  Prace należy dostarczyć do Działu Marketingu WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, pokój nr 6. 
 7.2  Prace konkursowe należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: "Konkurs na projekt 

aranżacji wyposażenia przestrzeni atrium w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w 
Warszawie przy ulicy Rejtana 16". 

 7.3  Razem z pracą konkursową należy złożyć pisemna zgodę na przekazanie majątkowych praw 
autorskich. 

 8  Kryteria oceny prac konkursowych 

 8.1  Punktacja: 

65 pkt - Pomysłowość i oryginalność proponowanych rozwiązań i wyposażenia 
20 pkt - Funkcjonalność i możliwość realizacji (wykonalność) proponowanych rozwiązań 
15 pkt - Koszt realizacji 

 8.2  Pierwsze miejsce w konkursie zajmie praca, która otrzyma najwięcej punktów. 
 9  Nagrody 

 9.1  Autorzy dwóch najlepszych prac zostaną zaproszeni na wyjazd do Campusu Vitry – Vitra Design 
Museum w Weil Am Rhein  w celu zwiedzania z firmą IDEA MM. 

 9.2  Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań, aby najlepsza praca została zrealizowana. Autor 
zwycięskiej pracy będzie miał możliwość uczestniczyć w jej realizacji. 

 10  Skład Jury 

Rektor doc. dr Monika Madej (WSEiZ) 
arch. Piotr Gastman  (WSEiZ) 
arch. Andrzej Burawski (Archistarter) 
Wojciech Kustosz (Idea MM) 
Ryszard Janiszewski (JFM)  
 
Kontakt: 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Uczestnikami konkursu to: arch. Piotr Gastman oraz arch. Andrzej Burawski 
Pytania można zadawać pod adresem: konkurs@archistarter.pl 


