
 

      

 

 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY 

PARK(ING) DAY. GENERATOR MALTA  

W RAMACH MALTA FESTIVAL POZNAN 2013 

REGULAMIN KONKURSU 
 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Malta z siedzibą przy ul. św. Marcin 
80/82, 61-809 Poznań. 
 

JURY KONKURSU 

Dawid Strębicki – przewodniczący jury  
Jolanta Starzak – członek jury 
 

Architekci i urbaniści. Po ukończeniu studiów w Holandii i wieloletniej pracy 
dla pracowni projektowych w Belgii oraz Holandii otworzyli w Poznaniu 
własną pracownię projektową Atelier Starzak Strebicki. Od 2006 roku 
współpracują z polskim magazynem architektonicznym „Architektura 
Murator”, pisząc artykuły o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych 
związanych z architekturą i designem, odbywających się w krajach 
Beneluksu. Współpracują również z poznańską School of Form oraz 
Uniwersytetem Technicznym w Delft w Holandii, prowadząc zajęcia 
projektowe ze studentami. 

 
Marta Skowrońska – członek jury 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jej zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół socjologicznych aspektów zamieszkiwania, 
społecznej historii przedmiotów, roli przedmiotów w konstruowaniu 
codzienności. Autorka kilkunastu prac na temat mieszkania i kultury 
materialnej, a także rozprawy doktorskiej poświeconej relacji między 
zamieszkiwaniem i komfortem.  

Paweł Grobelny – członek jury 

Designer i kurator wystaw designu, studiował na Akademiach Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, Lyonie i Paryżu. Pracował przy Międzynarodowym 
Programie Designu i Sztuk Wizualnych w Przestrzeni Publicznej w Paryżu. 
W 2010 roku wraz z grupą międzynarodowych projektantów pracował nad 
projektami wybranych przestrzeni publicznych Tallina z myślą o tym, by 
stały się one bardziej przyjazne dla mieszkańców.  

 

 



 

      

 

 

Marcin Kostaszuk– członek jury 

Prawnik, dziennikarz i pasjonat kultury miejskiej Poznania. Przez ostatnie 
20 lat opisywał ją na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, od maja 2013 roku 
wspiera ją jako zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta. 
Współautor koncepcji Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, przewodniczący 
kapituły nagrody „Medali Młodej Sztuki” dla młodych twórców z Poznania i 
Wielkopolski. 

 

Monika Lisiecka – członek jury 

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu – w dwóch kierunkach – 
fotografii i grafiki warsztatowej. W 2005 roku założyła M&G Studio, gdzie 
mieszka i pracuje do dziś. Fotografka znana jest między innymi z 
realizowanego od 2004 r. cyklu fotografii „Musical Journey”, w którym na 
czarno-białych fotografiach z koncertów oraz sesji prywatnych portretuje 
muzyków światowego formatu. Artystka posiada również w swoim portfolio 
różnorodne pod względem tematycznym cykle grafik komentujące 
współczesną rzeczywistość, a działalność M&G Studio coraz bardziej 
otwiera się w kierunku designu. Przykładem może tu być chociażby 
wykonana w zeszłym roku kolekcja biżuterii „McQueen by My Hearts”, czy 
autorski projekt tapet dla Klubu Opcja.  

Małgorzata Lisiecka – członek jury 

Ukończyła wydział architektury na Politechnice Poznańskiej. Po ukończeniu 
studiów zdobywała doświadczenie głównie w biurach projektowych za 
granicą, w Irlandii oraz Londynie. Po powrocie do Polski objęła stanowisko 
dyrektora Galerii YES, której celem jest promowanie dokonań twórców 
biżuterii artystycznej oraz polskiego designu.  

 

SEKRETARZ KONKURSU 

Joanna Armatowska (joanna.armatowska@malta-festival.pl) – sekretarz 

konkursu 

TERMINARZ 

 termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 
(decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) 

 termin ogłoszenia wyników: 30 czerwca 2013 r. 
 termin realizacji projektu: 20 września 2013 r. 

UCZESTNICY 
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Konkurs skierowany jest do architektów, architektów krajobrazów, ogrodników, 
studentów, artystów, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką 
projektowania przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej. 
 

TYP KONKURSU 

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i jest konkursem koncepcyjnym 
z możliwością realizacji. 
 

IDEA 

PARK(ING) DAY to coroczny, ogólnoświatowy happening, w którym 
mieszkańcy i artyści pracują razem, by przekształcić tymczasowo miejsca 
parkingowe w zielony zakątek. Akcja tradycyjnie ma miejsce w trzeci piątek 
września. Projekt rozpoczął się w 2005 roku w San Francisco 
od przekształcenia parkingu samochodowego w miejsce wypoczynku, gdzie 
odbywała się otwarta dyskusja o rosnącej przewadze samochodu 
nad człowiekiem w przestrzeni miejskiej. Od tej chwili coraz więcej parkingów 
na świecie raz w roku zmienia swoje oblicze, przyciągając uwagę mieszkańców 
i inicjując dyskusję na temat jakości przestrzeni publicznej. Park(ing) Day jest 
szeroko zakrojoną inicjatywą proekologiczną – to rocznie niemal 1000 
przekształcanych w zielone oazy parkingów – w ponad 160 miastach w 35 
krajach, na 6 kontynentach. 

Założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców dużych aglomeracji 
miejskich na jakość otaczającej ich przestrzeni publicznej w centrum miasta. 
Przekształcenie jednego miejsca parkingowego w przyjazną dla nich przestrzeń 
ma na celu zachęcenie ludzi do intensywniejszego używania przestrzeni 
miejskich i pokazanie im, że to właśnie do nich należą wnętrza urbanistyczne, a 
samochód jest najmniej ważnym elementem. 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja mikroprzestrzeni publicznej na jednym 
z miejsc parkingowych na Placu Kolegiackim w Poznaniu w ramach idei 
Park(ing) Day z możliwością późniejszej realizacji. 

Celem konkursu jest przekształcenie jednego miejsca parkingowego 
w mikroprzestrzeń publiczną. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 

Zamień parking na miejsce wypoczynku 

Jako teren projektu należy założyć powierzchnię typowego miejsca 
parkingowego o wymiarach 2,5 m x 5 m. Forma nowoprojektowanego obiektu 
ma na celu umożliwienie ludziom szeroko pojętego odpoczynku i relaksu. 
Zadaniem projektantów jest stworzenie miejsca o przyjaznym charakterze. 
Projektując przestrzeń, należy mieć na uwadze takie zagadnienia jak:  



 

      

 

 
wielofunkcyjność i elastyczność. Ważne, aby projektowana przestrzeń służyła 
ludziom w różnym wieku i o różnymi potrzebach. 
 
Układ przestrzenny 

Przy projektowaniu należy przyjąć, że powierzchnia miejsca parkingowego nie 
powinna być większa niż 12,5 m². Można wybrać przykładowe miejsce 
parkingowe (nie większe niż 12,5 m²).W ocenie projektu wysoko punktowane 
będzie przedstawienie sposobu modyfikacji miejsca parkingowego, rozwiązań 
estetycznych i wykończeniowych, takich jak sposób montażu, przekształcenia. 

Aspekty techniczne 

Należy założyć, że realizacja projektu będzie możliwa w dniu 20 września i 
że wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu 
wynosi nie więcej niż 5000 PLN brutto (pięć tysięcy PLN brutto)   

 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Część graficzna 
 
- rzut obiektu w skali 1:25 
- min. 1 przekrój skala 1:25 
- min. 2 detale z opisem wykorzystywanych materiałów 
- aksonometria całości wyjaśniająca najważniejsze detale z opisem 
wykorzystywanych materiałów 
- collages i/lub zdjęcia makiety obiektu 
 
Część opisowa 
 
- opis przyjętej koncepcji projektowej, wyjaśniającej wszystkie zagadnienia 
funkcjonalne, technologiczne, związane z przyjętymi przez autorów 
rozwiązaniami. 
- szacunkowy kosztorys realizacji projektu 
- lista i szacunkowa ilość potrzebnych materiałów  
 
 

TECHNIKA I FORMA OPRACOWANIA 

Projekt „Park(ing) Day. Plac Kolegiacki Poznań” powinien być przedstawiony na 
maksymalnie 1 sztywnej planszy formatu 100×70cm, w układzie pionowym.  
Część opisowa –maks. 3 str. A4 w pionie, wielkość czcionki 10. 
 
Obowiązkowo płyta CD, DVD lub pendrive z planszą - zapis w dwóch 
formatach: 
1. RGB - JPG 72 dpi. w skali planszy 1:1 
2. CMYK - TIFF, 100-150 dpi w skali planszy 1:1 



 

      

 

 
Pliki powinny być opisane następująco: 
Parking Day Plac Kolegiacki_sześcio-cyfrowy kod_plansza 1_rgb.jpg 
Parking Day Plac Kolegiacki_sześcio-cyfrowy kod_plansza 2_rgb.jpg 
itd. 
 
Prace konkursowe należy opracować w języku polskim.  

 
FORMA SKŁADANIA PRAC 

Prace składane na konkurs muszą być dostarczone w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu. 
W prawym górnym rogu każdej z plansz konkursowych oraz w prawym górnym 
rogu każdego z wymaganych egzemplarzy opisu projektu należy umieścić 
sześciocyfrowy kod, o wysokości cyfr 1 cm. 
Taki sam kod musi być osobno umieszczony na każdej z dostarczonych płyt 
CD. 
W opakowaniu powinna być dostarczona osobna koperta (w celu sprawdzenia 
poprawności wypełnienia karty identyfikacyjnej), na której powinien widnieć ten 
sam kod cyfrowy. Należy w niej umieścić kartę identyfikacyjną, zawierającą 
dane osobowe autora lub autorów konkretnej pracy podpisaną własnoręcznie 
przez wszystkich członków zespołu autorskiego. 
Koperta ta będzie zaklejona i opieczętowana przez sekretarza organizacyjnego 
konkursu w momencie składania prac i otwarta w czasie ogłoszenia wyników 
konkursu przez przewodniczącego Jury. 
UWAGA!!! Sześciocyfrowy KOD każdy z uczestników nadaje sobie 
samodzielnie. 
Prace konkursowe, których sposób oznakowania lub umieszczone informacje 
będą naruszały anonimowość konkursu nie będą podlegały ocenie Jury. 

 
TERMINY I DANE ADRESOWE 

Prace składać można do 10 czerwca do godz. 17:00. Prace konkursowe należy 
wysyłać/lub składać osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00) 
na adres: Fundacja Malta, ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań z dopiskiem 
„Konkurs Park(ing) Day”. 

O przyjęciu pracy decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. 

 
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 
Prace konkursowe będą oceniane wg poniżej zestawionych kryteriów, 
uszeregowanych wg ich znaczenia:  
 
1. Walory architektoniczne, w tym rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne.  

 



 

      

 

 
2. Walory urbanistyczne, w tym szczególnie powiązania przestrzenne z 
otaczającymi kompleksami zabudowy i zagospodarowania.  
 
3. Jury zastrzega sobie prawo do:  

a. dokonywania zmian co do liczby i wysokości nagród i wyróżnień w 
ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia,  

b. przyznania honorowych wyróżnień,  

c. Jury może nie przyznać nagród i wyróżnień, jeżeli stwierdzi, że żadna 
z prac nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie 
konkursu.  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Sekretarz konkursu w obecności co najmniej jednego członka jury dokonuje 
otwarcia opakowań zawierających prace konkursowe, szyfruje prace opatrując 
je nowym numerem w miejscu liczby rozpoznawczej i przedstawia Jury protokół 
z otwarcia prac.  

2. Jury dokonuje kwalifikacji prac pod względem zgodności z ustaleniami 
określonymi w niniejszym regulaminie. 

3. Jury podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.  

5. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego jury.  

6. Jury nie będzie oceniał prac konkursowych niespełniających wymagań 
formalnych określonych w niniejszym regulaminie. 

7. Jury rozstrzyga konkurs, wybierając najlepszą pracę konkursową i 
przyznając nagrodę. 

8. Po przyznaniu nagród Jury dokonuje identyfikacji prac, przyporządkowując je 
poszczególnym uczestnikom w oparciu o liczby rozpoznawcze i załączoną w 
zamkniętej kopercie listę członków zespołu autorskiego. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30.06.2013 r. w Poznaniu w 
ramach Malta Festival Poznań.  

10. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator zawiadomi wszystkich 
zaproszonych do udziału w konkursie w terminie do dnia 15.07.2012 r.  

11. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne.  
 

NAGRODA 

Nagrodą w konkursie będzie realizacja koncepcyjnego projektu przekształcenia 
jednego miejsca parkingowego na Placu Kolegiackim w Poznaniu w 
mikroprzestrzeń publiczną. Realizacja projektu nastąpi w dniu 20 września.  

 



 

      

 

 

Nagroda obejmuje koszty wydatkowane przez Organizatora, uznane przez jury 
jako kwalifikowane poniesione w dniu 20 września, udokumentowane, 
przeznaczone przez laureata konkursu na realizację projektu zgłoszonego do 
konkursu, takie jak: zakup niezbędnych materiałów i narzędzi (rozliczane na 
podstawie faktur VAT), wypożyczenie niezbędnych narzędzi (rozliczane na 
podstawie faktur VAT), obsługa i działania techniczne (umowy zlecenie/o 
dzieło, faktury VAT). Koszty kwalifikowane mogą wynieść nie więcej niż 5000 
PLN brutto (pięć tysięcy PLN brutto). 

PRAWA AUTORSKIE 

Organizator ma prawo do bezpłatnej prezentacji wszystkich prac. 

Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z 
wszystkich otrzymanych prac konkursowych na następujących polach 
eksploatacji: 
a) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności po przez 
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magnetooptycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy 
pomocy rzutnika,  
b) publicznego udostępniania, tj. rozpowszechniania w szczególności na 
ogólnodostępnej wystawie, dla celów promocyjnych organizatora konkursu, w 
katalogu konkursowym oraz w środkach masowego przekazu, a także 
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
multimedialnej, Internetu.  
Organizator ma obowiązek podczas wyżej wymienionych form prezentacji i 
udostępniania podpisywać autorów prezentowanych prac. 
 


