Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Warszawa, 27.04.2020r.
Dotyczy:
Konkursu studialno-realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w
Piasecznie.

Organizator informuje, iż ze względu na trwającą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną
w kraju oraz związanymi z tym ograniczeniami w przemieszczaniu się i kontaktach podjęto
decyzję o zmianach w sposobie i formie składania prac konkursowych.

Informacja o zmianie sposobu złożenia prac konkursowych

1.

Miejsce i termin składania prac Konkursowych – wersja elektroniczna
Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl jako spakowane pliki (np. zip) lub link do pobrania
wersji elektronicznej pracy konkursowej do dnia 08.05.2020r. do godziny 15.00

2.

Elementy wymagane w wersji elektronicznej pracy konkursowej
Wersja elektroniczna pracy konkursowej powinna zawierać elementy pracy konkursowej
wymienione w Rozdziale IV pkt. 2. takie jak.:
a.

b.

część graficzna – plansze w ilości maksymalnie 5 sztuk w formacie 100x70 cm w układzie
poziomym. Dopuszcza się mniejszą liczbę plansz o ile zostaną zawarte na nich elementy
pracy konkursowej wymienione w pkt. 2.2. niniejszego Rozdziału.
część opisowa - Zeszyt z opisem autorskim pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do
formatu A3 planszami części graficznej oraz tabelą bilansu powierzchni budynku i
zagospodarowania (Załącznik nr 8h do Regulaminu) a także informacjami cenowymi
sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

UWAGI:
- w przypadku makiety urbanistycznej należy w wersji elektronicznej przesłać jedynie pliki w
formacie JPG zdjęć makiety – minimum 8 zdjęć; dopuszcza się makietę uproszczoną;
- w przypadku części opisowej powinna ona być dostarczona w wersji elektronicznej jako jeden plik
.pdf zawierający wszystkie elementy części opisowej wymagane Regulaminem Rozdział IV, pkt 2.3.
- Formaty wymagane dla wersji elektronicznej pracy konkursowej:
dla rysunków - (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi.
dla tekstu - (*.pdf), (*.doc).
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3.

Zamkniętą koperta z kartą identyfikacyjną (Załącznik nr 5 do Regulaminu) oraz Oświadczenie
Uczestnika konkursu dotyczące zobowiązania do złożenia wersji papierowej pracy konkursowej
w terminie określonym przez Organizatora
Zamkniętą kopertę z kartą identyfikacyjną (Załącznik nr 5 do Regulaminu) oraz Oświadczenie
Uczestnika konkursu dotyczące zobowiązania do złożenia wersji papierowej pracy konkursowej
w terminie określonym przez Organizatora składać należy w formie pisemnej w dniu 08.05.2020r.,
od godziny 9.00 do godziny 16.00 na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

UWAGA:
Oświadczenie Uczestnika konkursu dotyczące zobowiązania do złożenia wersji papierowej pracy
konkursowej w terminie określonym przez Organizatora załączone jest do niniejszego pisma oraz
udostępnione

na

stronie

internetowej

konkursu

(www.konkurs-piaseczno-

basen.sarp.warszawa.pl). Oświadczenie to stanowi nowy Załącznik nr 1f do Regulaminu.

4.

Sposób utajnienia wersji elektronicznej pracy konkursowej.
Treści zawarte w plikach w wersji elektronicznej pracy konkursowej nie mogą zawierać
sześciocyfrowego kodu szyfrującego za wyjątkiem pierwszej strony części opisowej.
Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających identyfikację Autorów co
skutkować może wykluczeniem Uczestnika konkursu. Materiały przekazane w formie
elektronicznej nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed
korzystaniem z nich przez Zamawiającego. Pliki muszą być pozbawione wszelkich meta danych
pozwalających rozpoznać autora, Uczestnicy konkursu powinni w szczególności zadbać o zapisanie
plików graficznych bez warstw i bez opisów warstw.

5.

Miejsce i termin składania prac konkursowych – wersja papierowa
Prace Konkursowe w wersji papierowej w zakresie określonym w Rozdziale IV pkt. 2. tj.:
- część graficzna
- część opisowa
- makieta urbanistyczna
- wersja elektroniczna pracy konkursowej nagrana na nośniku elektronicznym
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należy złożyć na wezwanie Organizatora w terminie wskazanym w tym wezwaniu w siedzibie:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
Pozostałe zasady składania prac konkursowych (wersja papierowa) pozostają bez zmian i opisano
je w Regulaminie konkursu Rozdział IV pkt 3.
UWAGA
Organizator prześle wezwanie do złożenia pracy konkursowej minimum 7 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem jej złożenia.
Uczestnik konkursu składa Oświadczenie dotyczące zobowiązania Uczestnika konkursu do
złożenia wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora wraz z
kartą identyfikacyjną pracy konkursowej.

Informujemy także, iż powyższe zmiany zostaną wprowadzone niezwłocznie do zapisów
Regulaminu konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej konkursu: www.konkurspiaseczno-basen.sarp.warszawa.pl

………………………………………..
Sekretarz Sądu Konkursowego
Rafał Mroczkowski
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