Regulamin konkursu na projekt
"Ławeczka Reymonta na Reymonta"
I. Organizator
Organizatorem konkursu na projekt "Ławeczka Reymonta na Reymonta" jest Miasto
Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.
II. Cele konkursu
– upamiętnienie postaci wybitnego pisarza Władysława Stanisława Reymonta
– uatrakcyjnienie wyglądu ulicy Reymonta w Radomsku
– zachęcenie do współtworzenia przestrzeni miejskiej
III. Tematyka konkursu
a) Tematyka konkursu dotyczy wykonania funkcjonalnego projektu "Ławeczka Reymonta na
Reymonta", który będzie nawiązywał do postaci pisarza i jego twórczości.
b) Projekt ławeczki powinien posiadać "figurę Władysława Stanisława Reymonta", jej ułożenie
i ewentualnie wykonywane czynności pozostają w decyzji autora projektu.
IV. Lokalizacja ławeczki i wytyczne projektu
a) Lokalizacja
Ławeczka zostanie zamontowana na chodniku na rogu ulicy Reymonta (przed budynkiem Domu
Rzemiosła, ul. Reymonta 12) przy skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego (mapka z lokalizacją
ławeczki stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).
b) Wytyczne projektu
W projekcie należy uwzględnić następujące elementy:
- postać pisarza naturalnej wielkości, z zachowaniem bezspornego podobieństwa do
Władysława Stanisława Reymonta,
- siedzisko ławeczki powinno być o takich wymiarach, aby obok postaci pisarza mogły
swobodnie usiąść jeszcze 2 osoby,
- projekt ławeczki powinnien spełnić podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa
konstrukcji,
- projekt powinien zakładać wykonanie ławeczki z trwałych materiałów odpornych na zmienne
warunki atmosferyczne i pozwalających na jej utrzymanie w niezmienionym stanie przez lata,
- projekt musi zawierać logo miasta Radomsko.
V. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs na projekt ławeczki ma charakter otwarty.
2. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu na projekt
ławeczki dla Miasta Radomsko.
3. Uczestnikami konkursu na projekt ławeczki mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
4. Organizator oraz członkowie Jury, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w
konkursie.
5. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba może zgłosić do konkursu
jeden projekt.
6. Projekt powinien być przedłożony w formie papierowej i elektronicznej w pliku JPEG, PNG

czy PDF (utrwalone na płycie CD).
Projekt powinien składać się z następujących elementów:
a) rysunek w 4 rzutach (z przodu, z tyłu, z boku i z góry) wraz z wymiarowaniem,
b) widok ogólny ławeczki z dwóch różnych punktów,
c) opis techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania projektu "Ławeczka Reymonta na
Reymonta"; do opisu technicznego należy dołączyć szczegółową informację o materiale
w jakim autor projektu proponuje wykonanie ławeczki,
d) sposób mocowania ławeczki do utwardzonego podłoża.
7. Do każdego projektu należy dołączyć kartę zgłoszenia według wzoru załączonego do
Regulaminu (Załącznik nr 3).
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na
projekt ławeczki.
VI. Termin i miejsce nadsyłania prac
a) Każdy projekt powinien być dostarczony osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską w
zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku (decyduje
data wpływu do Urzędu) na adres: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko,
Wydział Informacji i Promocji z dopiskiem "Zgłoszenie do konkursu na projekt "Ławeczka
Reymonta na Reymonta",
b) Koszty przesyłki ponosi uczestnik Konkursu. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają
zwrotowi,
c) Nie będą przyjmowane projekty nadesłane pocztą elektroniczną.
VII. Kryteria oceny projektów i sposób oceniania
1. Nadesłane prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność projektu z celem Konkursu,
- wyrazistość przekazu,
- pomysłowość,
- użyteczność/funkcjonalność,
- forma estetyczna ławeczki,
- oryginalność projektu,
- możliwość technicznego wykonania projektu.
2. Zgłoszone do konkursu projekty ławeczki zostaną ocenione pod względem wymogów
formalnych i spełnienia w/w kryteriów przez Jury powołane przez Organizatora.
3. Decyzje Jury zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
4.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
5. Spośród nadesłanych projektów spełniających wymogi formalne i kryteria konkursowe, Jury
wybierze nie więcej niż 5 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
miasta.
6. Mieszkańcy będą głosować na projekty za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
www.radomsko.pl w terminie od 12 do 19 lutego 2018 roku.
7. Jeden wybrany przez mieszkańców w głosowaniu projekt ławeczki zostanie wykonany
i zamontowany na ulicy Reymonta.
VIII. Nagrody
1. Laureat konkursu na projekt ławeczki, wybrany przez mieszkańców miasta, otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 2.000,00 zł brutto.

2.Pozostali finaliści otrzymają zestawy gadżetów miejskich.
3. Organizator zobowązuje się do wykonania ławeczki wybranej przez mieszkańców
i zamontowania jej we wskazanym w Regulaminie miejscu.
IX. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
1. Wynik konkursu na projekt ławeczki zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej
Organizatora www.radomsko.pl oraz w lokalnych mediach.
2. Laureat konkursu na projekt ławeczki zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach
konkursu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
X. Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu na projekt: 26.10.2017r.
2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 26.01.2018 r.
3. Posiedzenie Jury: do dnia 5.02.2018r.
4. Głosowanie mieszkańców miasta: 12 - 19.02.2018r.
5. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: niezwłocznie po zakończeniu głosowania mieszkańców
(nie później niż do dnia 23.02.2018r.)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu.
XI. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt ławeczki
w przypadku:
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu,
3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,
4. zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.
XII. Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie
narusza on praw autorskich osób trzecich (karta zgłoszenia).
2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do
projektu na wszystkich polach eksploatacji w szczególności: zwielokrotniania dowolną techniką,
w tym drukarską i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe.
3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od
wad prawnych. W przypadku wykorzystania w projekcie projektów osób trzecich, do projektu
należy dołączyć umowę obejmującą zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego
utworu obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie
mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na
inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.
XIII.Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu na projekt ławeczki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu na projekt ławeczki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.
3. Organizator konkursu na projekt ławeczki zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego
projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu
na projekt ławeczki.
5. Zwycięski projekt ławeczki będzie wykonany przez firmę wyłonioną przez Miasto Radomsko i
zamontowany we wskazanym w Regulaminie miejscu.
6. Niniejszy konkurs na projekt ławeczki nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca
1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
XIV. Kontakt:
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta w Radomsku,
ul. Tysiąclecia 5, w Wydziale Informacji i Promocji, pod numerem telefonu: 44 685 45 29 oraz
na stronie Organizatora: www. radomsko.pl, e-mail: promocja@radomsko.pl.

