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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.     ORGANIZATOR KONKURSU 
 

1.1. Organizatorem konkursu jest:  
Miasto Poznań – POSiR 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta 
60-131 Poznań, ul. Wiankowa 3 
NIP: 209-00-01-440 
tel. +48 / 61 - 876 60 11 
kontakt e-mail: mcsk@malta.poznan.pl 
 
1.2.  Współpraca przy organizacji konkursu:    
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (zwane dalej SARP)  
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań 
NIP: 778-12-08-100 
tel./fax. +48 / 61 - 852 00 20 
kontakt e-mail: poznan@sarp.org.pl  

 
1.3.  Strona internetowa konkursu:  www.malta-konkurs.pl  
 
1.4. Informacji o konkursie udziela sekretarz organizacyjny konkursu Magdalena Wypusz (SARP Poznań) 
–  tel. 884300474  e-mail: wspolpraca.sarppoznan@gmail.com 
 
1.5. Korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować bezpośrednio przez stronę 
internetową konkursu lub na adres podany w pkt 1.4., lub adres e-mail podany w pkt 1.2. z oznaczeniem:  

 

KONKURS  STUDIALNY PLAŻA MIEJSKA I KĄPIELISKO MALTA W POZNANIU  

Preferowany jest sposób porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
  
2.       FORMA KONKURSU 
 

2.1.   Konkurs organizowany i przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej 
„Regulaminem”), który został opracowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 
w oparciu o „Zasady konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych 
i urbanistycznych SARP” z 2009 r. (w ramach Kodeksu Konkursowego SARP), a także Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 129 ze zm.). 

 
2.2.  Do konkursu nie mają zastosowania  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy,      
a także wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.  

 
2.3.   Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, dwuetapowym, w którym Uczestnicy konkursu 

przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie za pośrednictwem elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego wraz z załącznikami (I etap konkursu), poprzez stronę internetową konkursu.        
Ze zgłoszonych tą drogą Uczestników konkursu Sąd Konkursowy wybierze 4 zespoły projektowe, 
które zostaną zaproszone do II etapu konkursu, do przygotowania pracy konkursowej. Zespoły te 
otrzymają zwrot kosztów udziału w konkursie. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest  
konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu 
dalszych opracowań projektowych. 

 
2.4.   Konkurs prowadzony jest w języku polskim.  
 
2.5.   Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego Regulaminu. 

mailto:mcsk@malta.poznan.pl
mailto:poznan@sarp.org.pl
http://www.malta-konkurs.pl/
mailto:wspolpraca.sarppoznan@gmail.com
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3.   TERMINARZ KONKURSU   
 

Ogłoszenie konkursu 24 października 2018 r. 
 

Składanie zgłoszeń do konkursu (I etap) do 11 listopada 2018 r. 
przez stronę internetową konkursu 

 

Składanie pytań w konkursie do 6 grudnia 2018 r. 
   
Udzielanie odpowiedzi na pytania do 7 grudnia 2018 r. 
 (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 

 
Wybór zespołów do udziału w konkursie (do II etapu)                                           do 17 listopada 2018 r. 

 
Zaproszenie zespołów do udziału w konkursie (II etap)                                              19 listopada 2018 r. 

  
Składanie prac konkursowych (II etap) 14 grudnia 2018 r. 

 
Prezentacja prac konkursowych (II etap)                                                                             17 grudnia 2018 r. 

 
Ogłoszenie wyników konkursu,  
dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac   19 grudnia 2018 r. 

 

Wystawa pokonkursowa  od 19 grudnia 2018 r. 
 do 21 stycznia 2019 r.  
  
4. SĄD KONKURSOWY 
 

4.1. Skład Sądu Konkursowego: 
              

Przewodniczący Sądu 
− arch. Piotr Kostka – SARP Poznań  

 

Członkowie 
− mgr  Jarosław Forycki  – POSiR, Kierownik Oddziału Malta  
− dr Łukasz Mikuła – konsultant POSiR, specjalista w zakresie polityki przestrzennej  
− arch. Jarosław Wroński –  SARP Poznań  
− arch. Przemysław Woźny  - SARP Poznań  

 

Sekretarz organizacyjny konkursu 
− Magdalena Wypusz –  SARP Poznań  
 

4.2. Obrady Sądu Konkursowego są tajne. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy 
równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu. 

 
4.3. Sekretarz organizacyjny konkursu bierze udział w posiedzeniach  Sądu Konkursowego, ale bez 

prawa głosu. 
 

5.        PRZEDMIOT  I  CEL KONKURSU 
 

5.1.  Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 
zagospodarowania istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w  
Poznaniu, położonych nad Jeziorem Maltańskim. Koncepcja powinna na nowo zdefiniować ten 
teren, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady i charakter kształtowania 
przestrzeni rekreacyjnej w tym miejscu.  
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Obszar objęty konkursem jest i ma stanowić teren rekreacji, aktywności i wypoczynku dla 
mieszkańców  Poznania oraz usług związanych z tym przeznaczeniem. Zbiornik – Jezioro 
Maltańskie jest największym sztucznym zbiornikiem wodnym na terenie Miasta – jego 
powierzchnia wynosi  64  ha. 

   
Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi ok. 6, 5 ha, w tym część wodna, część 
ziemna – istniejąca plaża trawiasta z boiskami + otoczenie.   
 

5.2. Cel  konkursu: 
Celem konkursu jest wyłonienie opracowania studialnego w formie koncepcji urbanistyczno – 
architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – 
użytkowym zagospodarowania terenu istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze 
rekreacyjnym MALTA w Poznaniu. Celem jest wyłonienie najlepszego opracowania prezentującego 
ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną. 
  
Wyłoniona koncepcja pozwoli Organizatorowi zdefiniować kierunki rozwoju w zakresie  
charakteru i nowych funkcji dla plaży miejskiej i kąpieliska. Realizacja koncepcji pozwoli na 
wykorzystanie w przyszłości tego miejsca jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, 
atrakcyjnego dla mieszkańców Poznania. 
 
Organizator Konkursu oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno – 
funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej przestrzeni do 
rekreacji i  aktywnego wypoczynku mieszkańców. Organizator konkursu nie zamierza w żaden 
sposób ograniczać inwencji twórczej konkurujących. 

 
ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1.   Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania 
określone niniejszym Regulaminem. 

 
1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w konkursie, to oznacza, że 

nie może być równocześnie w zespole z innym Uczestnikiem. 
 

1.3.   Uczestnikami konkursu nie mogą być:  
−  osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu konkursu  i  organizacji  konkursu; 
−  członkowie Sądu Konkursowego; 
−  osoby, które są podległe służbowo lub są krewnymi lub powinowatymi członków Sądu 

Konkursowego lub osób przygotowujących i organizujących konkurs. 
 
2.       POSTANOWIENIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

2.1.  Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem 
architektonicznym (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie 
architektoniczne (tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.  

 
2.2.  W zespole projektowym jedna osoba musi posiadać wykształcenie architektoniczne (tytuł 

zawodowy mgr inż. arch.).  
 
 
 



Konkurs  studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu 
istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu  

__________________________________________________________________________________________________ 

5 

 

 
ROZDZIAŁ III 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU I  KWALIFIKACJA – I ETAP KONKURSU  
 
1. ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
 

1.1. Uczestnik konkursu, chcący wziąć udział w konkursie, zobowiązany jest wypełnić formularz 
zgłoszeniowy w formie elektronicznej na stronie internetowej konkursu – www.malta-konkurs.pl 
 

1.2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać sześciocyfrowy numer, który będzie numerem 
szyfrowym zgłoszenia. 

 
1.3. Do formularza elektronicznego należy w formie plików dołączyć: 

1. dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem mgr inż. arch. (skan) 
 
2. podpisany Załącznik A1 (skan) 
 
3. krótkie portfolio zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów i/lub realizacji 
przestrzeni publicznych (max 10 MB) oznaczone przez Uczestnika konkursu tylko 
sześciocyfrowym numerem szyfrowym, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację 
Uczestnika konkursu 
 
4.    opis planowanej  koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu 
istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu  - jedna 
strona A4 – zapisana w formacie PDF, oznaczona przez Uczestnika konkursu tylko 
sześciocyfrowym numerem szyfrowym 
 
5.   jeden/dwa szkice planowanej  koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania 
terenu istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu  -  
przedstawione na jednej stronie A4 – zapisana w formacie PDF, oznaczona przez Uczestnika tylko 
konkursu sześciocyfrowym numerem szyfrowym 

 
1.4. Opis i szkice (określone powyżej w pkt. 1.3.4 i 1.3.5) należy przesłać łącznie w jednym pliku o max. 

rozmiarze 5 MB.  
 

1.5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją jego Regulaminu. 
 

2. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W KONKURSIE: 
 

2.1.  Zgłoszenie udziału w konkursie ma charakter formalno – rejestracyjny i jest podstawą udziału 
Uczestnika w I etapie konkursu. Pełne zgłoszenie stanowi - wypełniony i podpisany  formularz 
zgłoszeniowy  i załączone do niego 4 załączniki zgodnie z rozdziałem III pkt 1.3. 

 
2.2.  Wszystkie wymagane dokumenty i materiały (zgłoszenie oraz opisane w rozdz. III pkt 1.3 

załączniki) należy przesłać elektronicznie poprzez stronę internetową konkursu:          
www.konkurs-malta.pl, zakładka - zgłoś się do konkursu -  do dnia  11 listopada 2018 r.          
do godz. 18.00. 

 
3.     KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

3.1. Sekretarz organizacyjny konkursu dokona oceny prawidłowości złożonych zgłoszeń wraz z 
załącznikami. W przypadku stwierdzenia braku w zgłoszeniu - SARP, jako Współorganizator 
konkursu, wezwie do uzupełnienia zgłoszenia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez 
siebie terminie umożliwiającym podjęcie kwalifikacji zgodnie z harmonogramem Konkursu. 

 

3.2. Brak jakiegokolwiek dokumentu, jego nieuzupełnienie lub jego niepoprawienie - we wskazanym 
przez SARP terminie, stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do udziału w konkursie. 

http://www.malta-konkurs.pl/
http://www.konkurs-malta.pl/
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3.3. Następnie z grona Uczestników, którzy złożyli prawidłowe zgłoszenia, Sąd Konkursowy na 

podstawie przekazanych materiałów merytorycznych (portfolio, opis koncepcji i szkice) dokona 
wyboru 4 zespołów (autorów), których zaprosi do wykonania prac konkursowych w II etapie 
konkursu. 
 

3.4. Wyniki kwalifikacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu, 
zgodnie z jego harmonogramem w postaci sześciocyfrowych numerów szyfrowych wskazanych na 
zgłoszeniu. Wybrani do II etapu Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni, przez sekretarza 
organizacyjnego konkursu do udziału w konkursie drogą mailową, z potwierdzeniem 
telefonicznym. 

 
ROZDZIAŁ IV 

UDZIAŁ W KONKURSIE - II ETAP KONKURSU  
 

1.1. Uczestnicy konkursu, biorący udział w II etapie konkursu zobowiązani są do wykonania pracy 
konkursowej w następujący sposób: 

- opracowanie 1 planszy konkursowej w formacie 100 cm x 70 cm w układzie poziomym 
- przygotowanie szczegółowego opisu koncepcji – max. 2 strony A4 
- bezpośrednie zaprezentowanie pracy Sądowi Konkursowemu w formie przygotowanej               
10 - minutowej prezentacji multimedialnej (w Power Point lub PDF lub zapisanej w sposób 
równorzędny umożliwiający jej odtworzenie Organizatorowi). 

 
1.2. Uczestnicy II etapu konkursu otrzymają zwrot kosztów, w formie wynagrodzenia za wykonanie 

pracy konkursowej. 

 
ROZDZIAŁ V 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH – II ETAP KONKURSU 
 
1.    TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 

1.1. Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych 
prac z  wymaganiami i z kryteriami oceny prac konkursowych określonymi w Regulaminie 
Konkursu.  

  
1.2.  Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych w postaci 

ich uszeregowania. 
 

2. KRYTERIA OCENY 
 

2.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym 
i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:  

 

- idea pracy pokazująca odniesienie do szerszego kontekstu urbanistycznego; 
- walory kompozycyjno-przestrzenne, zaproponowane nowe elementy plaży i kąpieliska; 
- walory funkcjonalno-użytkowe, zaproponowany program; 
- ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych.  

 

2.2.    Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.  
 
3. SPOSÓB OCENY 
 

3.1. Uczestnicy II etapu konkursu, którzy złożą prace konkursowe, zostaną zaproszeni przez sekretarza 
organizacyjnego konkursu do indywidualnego zaprezentowania swoich prac konkursowych 
Sądowi Konkursowemu w dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie SARP Poznań, Stary Rynek 56. 
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3.2. Szczegółowa godzina prezentacji zostanie przekazana bezpośrednio przez sekretarza 

organizacyjnego konkursu w dniu składania prac konkursowych II etapu, potwierdzona 
telefonicznie i mailowo. 
 

3.3. Każdy z Uczestników II etapu konkursu w swoim wystąpieniu przedstawi uzasadnienie przyjętych 
rozwiązań koncepcyjnych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych itp. w oparciu o 
przygotowaną planszę konkursową oraz prezentację. Czas trwania całej wypowiedzi łącznie  – nie 
może przekraczać 15 minut. Po każdej prezentacji przewidziano pytania zadawane przez członków 
Sądu Konkursowego. Czas trwania zapytań i odpowiedzi  - nie powinien trwać dłużej niż 15 – 20 
minut.  

 
3.4. Po zapoznaniu się z planszami, prezentacjami i wypowiedziami – Sąd Konkursowy przystąpi do 

oceny koncepcji zaprezentowanych w II etapie konkursu.   
 

ROZDZIAŁ VI 
RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD   

 
1.1. Każdy z czterech Uczestników zaproszonych do II etapu, za uczestnictwo w konkursie i wykonanie 

pracy konkursowej otrzyma wynagrodzenie o jednakowej wysokości – po 2.500 zł netto.  
 

1.2. Sąd Konkursowy może w szczególnej sytuacji dokonać zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia 
przeznaczonego dla danego Uczestnika konkursu, gdy: 

- inny zaproszony Uczestnik nie złoży pracy konkursowej 
- złożona praca konkursowa będzie niepełna  

 

1.3. Kwota przyznanego przez Sąd Konkursowy wynagrodzenia zostanie wypłacona przez SARP, w 
imieniu Organizatora - POSiR, Uczestnikowi II etapu konkursu, na podstawie przygotowanych 
oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia 
w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego ogłoszenia 
wyników konkursu.  

 
1.4.  Wypłacenie wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o nieodpłatnym 

przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz POSiR 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Formalne 
przeniesienie tych praw nastąpi po wypłacie wynagrodzenia. 

 .    
ROZDZIAŁ VII 

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU, SKŁADANIE PYTAŃ W KONKURSIE 
 
1.     DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU KONKURSU 
 

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej konkursu 
www.malta-konkurs.pl   od dnia 24  października 2018 r.  

 
2.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ  Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ SKŁADANIE PYTAŃ 

W KONKURSIE 
 

2.1. Wszelką korespondencję, zawiadomienia oraz informacje Uczestnicy konkursu przekazują za 
pośrednictwem strony internetowej konkursu lub ewentualnie pocztą elektroniczną. 

 
2.2. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać w sposób nieidentyfikujący Uczestnika konkursu         

(bez korzystania z pól zawierających dane Uczestnika konkursu) za pośrednictwem strony 
internetowej konkursu www.malta-konkurs.pl – zakładka – kontakt/składanie pytań - lub 
ewentualnie pocztą elektroniczną na adres wspolpraca.sarppoznan@gmail.com do dnia                      
6 grudnia 2018 r.  

http://www.malta-konkurs.pl/
http://www.malta-konkurs.pl/
mailto:wspolpraca.sarppoznan@gmail.com
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2.3. Odpowiedzi na w/w pytania będą udzielane na bieżąco i zamieszczane na stronie internetowej  

konkursu www.malta-konkurs.pl do dnia 7 grudnia 2018 r.  
 
2.4. Organizator nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej terenu.  Uczestnicy konkursu 

zobowiązani są samodzielnie zapoznać się z terenem opracowania konkursowego.  
 
2.5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania 

źródła zapytania, a także modyfikacje Regulaminu konkursu (w uzasadnionych przypadkach przed 
upływem terminu składania prac konkursowych), będą zamieszczane na stronie internetowej 
konkursu. Wszystkie informacje i wyjaśnienia przekazane tą drogą przez Organizatora są wiążące 
dla Uczestników konkursu.  

 
ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH – W II ETAPIE KONKURSU 
 
1.       INFORMACJE OGÓLNE  
 

1.1. Opracowanie pracy konkursowej powinno składać się z części graficznej, części opisowej, 
prezentacji multimedialnej oraz zapisu w formie elektronicznej zawierającego wszystkie trzy 
elementy.  
 

1.2. Sugerowana treść koncepcji, która powinna być przedstawiona w pracy konkursowej, m.in.: 
1. w ramach waloryzacji struktury urbanistycznej należy zaproponować nowe zagospodarowanie 
terenu opracowania konkursowego celem ożywienia tego miejsca i podniesienia jego atrakcyjności  
2. pokazanie układu  funkcjonalno-przestrzennego z uwzględnieniem potrzebnych funkcji dla tego    
terenu 
3. układ komunikacji; ruch samochodowy dla obsługi terenu, ruch pieszy, rowerowy i ewentualne 
miejsca postojowe, itp. 
4.  rozwiązanie małych obiektów kubaturowych 
5. rozwiązanie elementów „na wodzie” 
6. funkcja plaży + infrastruktura plażowa 
7. elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.) 
8. rozwiązanie oświetlenia 
9. propozycja nowych rozwiązań nawierzchniowych 
10. zieleń niska i wysoka  
11. teren powinien być ogólnodostępny, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych 
12. rozwiązanie informacji wizualnej 

  

2.    INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 

2.1. Część graficzna  
2.1.1. Część graficzna powinna zawierać wszystko to, co autor (autorzy) pracy konkursowej uzna, 

że jest istotne i niezbędne dla jasnego przedstawienia zaproponowanej koncepcji oraz 
powinien przedstawić projektowane rozwiązania przestrzenne w stosownie dobranej               
i czytelnej skali. Opracowanie powinno zawierać, m.in.: 

- schematy, plan zagospodarowania, charakterystyczny przekrój terenu,  
-  rzuty, wizualizacje,  
-  oznaczenie charakterystycznych rzędnych,  
-  inne elementy  (szczegóły rozwiązań, mała architektura, detale), 
-  dowolne rysunki wyjaśniające przyjętą koncepcję  
-  niezbędne oznaczenia graficzne z opisami (legendy) pozwalające na czytelny odbiór  
    koncepcji.  

 
2.1.2 Wersję graficzną koncepcji konkursowej należy zaprezentować na 1 planszy naklejonej na 

sztywny lekki podkład w formacie 100cm x 70 cm, w układzie poziomym.  

http://www.malta-konkurs.pl/
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2.1.3. Plansza musi być opracowana w czytelnej i trwałej grafice. Opisy należy wykonać w języku 

polskim.  
 

2.2. Część opisowa: 
2.2.1. Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania 

konkursowego, a w szczególności:  
1. przyjętą  ideę rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych; 
2. przyjęty program funkcjonalno – użytkowy; 
3. opis materiałowy; 
4. uwagi dodatkowe (wg uznania). 

 5.  bilans terenu (określenie powierzchni terenu przeznaczonego dla danej funkcji,   
                          podanie informacji jaką powierzchnię wody zajmie kąpielisko, a jaką zajmą            
      np. molo, itp.) 

 
2.2.2. Część opisowa przygotowana w 2 egzemplarzach w formacie A4 powinna  obejmować  

maksymalnie dwie strony tekstu.   
 
2.3.    Prezentacja multimedialna (max. 10 minut) będąca rozwinięciem zapisu graficznego i opisowego 

koncepcji  konkursowej (przygotowana w Power Point, PDF  lub zapisana w sposób równorzędny        
umożliwiający jej  odtworzenie na ekranie). Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu 
danych, jeśli nośnik jest uszkodzony. 

 
2.4.    Część cyfrowa: 

2.4.1. Całą pracę konkursową – tzn. plansze rysunkowe, opis oraz prezentację należy zapisać 
na nośniku PENDRIVE: 
1. plansza w formacie pdf  lub formacie JPG 300dpi; 
2.  plansza projektu w formacie pdf, pomniejszona do wymiarów A3; 
3.  tekst opisu w formacie pdf; 
4.  prezentacja (w formacie Power Point, pdf  lub zapisana w sposób równorzędny       
      umożliwiający jej  odtworzenie na ekranie)  

 
2.4.2. Zawartość opracowania konkursowego (plansza, pomniejszenie do A3, część opisowa, 

prezentacja) w postaci zapisu elektronicznego nagranego na nośniku PENDRIVE, 
powinna być dołączona do pracy konkursowej, w zamkniętej odrębnej kopercie.  

 
 

ROZDZIAŁ IX 
SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH, OCENA  I OGŁOSZENIE  WYNIKÓW KONKURSU 

 
1.      SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH 
 

1.1. Uczestnicy w II etapie konkursu składają prace konkursowe dnia 14 grudnia 2018 r.  
w  godzinach od 11.00 do 15:00 w biurze SARP Oddział Poznań, Stary Rynek 56.  

 
1.2.  Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

po rozstrzygnięciu Konkursu dokonanym przez Sąd Konkursowy. 
 
1.3.   Opakowanie pracy konkursowej musi zostać opisane jako: 
 

KONKURS  STUDIALNY PLAŻA MIEJSKA I KĄPIELISKO MALTA W POZNANIU  

 
1.4.    Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania) zawierającą załącznik A2 

(karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu + lista osób, członków  zespołu  autorskiego).  
Otwarcia kopert dokona Sąd Konkursowy w czasie ogłoszenia wyników konkursu. 
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1.5. Pracę konkursową przekazuje się za potwierdzeniem odbioru na formularzu stanowiącym   
załącznik A3.  Pokwitowanie  uzupełnione  będzie  datą  i godziną  przyjęcia  pracy  oraz podpisem 
sekretarza organizacyjnego konkursu lub osoby upoważnionej przyjmującej pracę konkursową.  
Pokwitowanie złożenia pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika konkursu do 
odbioru wynagrodzenia w ramach II etapu konkursu.  

 
1.6. Prace konkursowe zostaną zakodowane w II etapie konkursu przez Sekretarza Organizacyjnego 

Konkursu, poprzez nadanie numeru każdej pracy, dla usprawnienia przebiegu procedury 
konkursowej.  

 
2. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU I WYSTAWIE POKONKURSOWEJ 

 

2.1.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie podana do publicznej wiadomości w następujący 
sposób: 
2.1.1. Publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego i rozstrzygnięcie konkursu oraz 

otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 19 grudnia 2018 r. w siedzibie SARP Poznań, 
stary Rynek 56, o godzinie 14.00.  

 
2.1.2. Zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej konkursu.  

 
ROZDZIAŁ X 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1.1. Autorowi (zespołowi autorskiemu) pracy konkursowej przysługują prawa autorskie 

do opracowanej przez siebie pracy konkursowej.   
 

1.2. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich 
Uczestników konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

 
1.3.  Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do konkursu zezwalają Organizatorowi 

na  nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ na 
następujących polach eksploatacji:  
a) publicznej prezentacji na wystawie pokonkursowej; 
b) prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych; 
c) prezentacji w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz 

wydawnictwach; 
d) publikacji i powielania w całości lub części na potrzeby przebiegu, promocji i archiwizacji   

konkursu. 
 

1.4.    Plansze konkursowe i nośniki wszystkich prac konkursowych przekazanych w II etapie konkursu w 
postaci PENDRIVA przechodzą nieodpłatnie na własność Zamawiającego w celu archiwizacji 
pokonkursowej.  

 
1.5.  Z chwilą wypłaty wynagrodzenia za pracę konkursową złożoną w II etapie konkursu, autorzy tych  

prac przenoszą na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe na następujących polach 
eksploatacji: 
−    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w celu wykorzystania go w całości lub części 

w ramach realizacji zadań Organizatora związanych z przedmiotem konkursu, 
−    w zakresie publicznego wystawiania i wyświetlania dzieła w celu realizacji zadań Organizatora 

związanych z przedmiotem konkursu.  
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1.5.  Koncepcje uzyskane w wyniku konkursu mogą zostać przez Organizatora wykorzystane w całości 

lub części do dalszych opracowań projektowych zgodnie z zasadami udzielania zamówień 
publicznych oraz zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
1.6.  Zamawiający zobowiązuje się do podania nazwisk autorów każdej pracy we wszystkich 

publikacjach oraz innych opracowaniach, w których będzie ona wykorzystana. 

 
ROZDZIAŁ XI 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O ZWIĄZANIU REGULAMINEM KONKURSU 
 
1.1.  Organizator oświadcza, że pozostaje związany Regulaminem konkursu do czasu jego 

rozstrzygnięcia, a także w odniesieniu do planów związanych z dalszym wykorzystaniem prac 
konkursowych w innych opracowaniach projektowych.   

 
 

ROZDZIAŁ XII 
USTALENIA MERYTORYCZNE  

WARUNKI INWESTOWANIA I WYTYCZNE INWESTORSKIE 
 
1. WPROWADZENIE 

 
1.1. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszar istniejącego kąpieliska wraz z  plażą miejską 

zlokalizowany nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. W granicach opracowania wskazanych na 
mapie stanowiącej załącznik nr B2. 

 
1.2. Konkurs ma charakter koncepcyjny. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – 

architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – 
użytkowym obszaru przestrzeni publicznej w postaci ogólnodostępnego kąpieliska wraz z plażą i 
zapleczem funkcjonalnym na obszarze rekreacyjnym MALTA. Organizator Konkursu oczekuje 
twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w 
ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i  aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania.  
Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania krajobrazowe tego obszaru, a także przyjętą ideę 
całościowego rozwiązania tego kompleksu rekreacyjnego. Organizator nie zamierza ograniczać 
inwencji twórczej konkurujących, ale zwraca uwagę na uwzględnienie obecności toru regatowego  
na Jeziorze Maltańskim, na którym odbywają się zawody sportowe różnej rangi. 

 
2. OPIS TERENU OBJĘTEGO KONKURSEM  
 
2.1. Historia terenu zwanego potocznie „MALTĄ”  

(teren rekreacyjny w Poznaniu zlokalizowany wokół sztucznie stworzonego Jeziora Maltańskiego) 
 
Maltę  bez wątpienia nazwać można najpopularniejszym terenem rekreacyjnym w Poznaniu. 
Teren położony we wschodniej części miasta  swoją nazwę zawdzięcza zakonowi Joannitów 
(zwanymi Kawalerami Maltańskimi), którzy od XII wieku zasiedlali ten obszar. W okresie 
rozbiorów Malta była najpopularniejszym miejscem wycieczkowym mieszkańców Poznania. Panie 
grały w kostki, Panowie strzelali do tarczy. Popularne były gry i loterie fantowe, a po nich tańce, 
śpiewy, a czasem nawet pokazy sztucznych ogni. Urządzano tu majówki, witano wiosnę, a w 1909 r. 
celebrowano 100 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego.  
 
Po pierwszej wojnie planowano stworzenie na tych terenach Parku Narodowego - który służyć 
miał głównie zajęciom fizycznym i rekreacyjnym młodzieży. Projekt ośrodka opracował w 1919 r  
architekt Adam Ballenstaedt  - znalazły się w nim boiska, hale gimnastyczne, łazienki, teatry, domy 
wypoczynkowe dla robotników i młodzieży pracującej, a cały teren przecinały liczne dróżki 
spacerowe. Z tego ambitnego planu ze względu na złą sytuację finansową młodego Państwa  
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Polskiego powstał tylko Kopiec Wolności (mierzący 94 m wysokości).  Na lata odłożono plany 
rozwoju terenów nad Jeziorem Maltańskim, sprawa odżyła dopiero w latach 30-tych XX wieku, gdy  
prof. Adam Wodziczko na konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta 
Poznania postulował powrót do planów rozwoju tego terenu.  Ponownie na przeszkodzie stanęły 
problemy finansowe oraz nieuregulowane sprawy własnościowe obszaru.  W czasie wojny Niemcy  
wykorzystując niewolniczą pracę jeńców kontynuowali zagospodarowanie terenu - rozpoczynając 
pracę nad stworzeniem sztucznego zbiornika wodnego.  
 

Po wojnie kontynuowano pracę nad zalesieniem Klina Cybińskiego oraz pracę nad zbiornikiem 
wodnym - który ostatecznie utworzono w 1952 roku. Spiętrzono wody Cybiny - tworząc zbiornik 
wodny o powierzchni 64 ha z przeznaczeniem na tor regatowy i kąpielisko dla mieszkańców.  
Jezioro Maltańskie, nazywane też Zbiornikiem Maltańskim – sztuczny zbiornik wodny położony w 
Poznaniu na prawym brzegu Warty, powstały w wyniku spiętrzenia Cybiny. Został oddany do 
użytku w 1952 roku.  
 

Długość: 2,2 km 
Powierzchnia: 64 ha 
Długość brzegu: 5,6 km 
Szerokość: 460 m 

 

W latach 1956, 1958 i 1961 odbyły się na nim międzynarodowe zawody kajakarskie i wioślarskie. 
Do roku 1979 jezioro pełniło rolę centrum sportów wodnych w Polsce. Organizowano  tu imprezy 
kajakarskie, wioślarskie i motorowodne. Niestety z biegiem lat obiekt przestał  spełniać 
obowiązujące normy dla przeprowadzania zawodów sportowych. Jezioro ulegało stopniowemu 
spłyceniu, a woda była coraz bardziej zanieczyszczona. W 1979 r. Zapadła decyzja o modernizacji 
obiektu. W 1980 roku spuszczono wodę, a dwa lata później rozpoczęto prace remontowe                     
i pogłębiające zbiornik. Generalnym projektantem obiektu był poznański arch. Klemens Mikuła. 
Prace modernizacyjne trwały do sierpnia 1990 roku, wówczas obiekt otrzymał akredytację 
Międzynarodowej Federacji Kajakowej i zorganizowano na nim XXIII Mistrzostwa Świata w 
Kajakarstwie w 1990 roku Od tego czasu Malta służy nie tylko mieszkańcom Poznania jako 
ulubione miejsce rekreacyjne, ale jest także Areną wielu znaczących międzynarodowych wydarzeń 
sportowych. 

 
2.2. Krótki opis stanu istniejącego – plaża/kąpielisko   
 

Plaża usytuowana jest przy  na południowym brzegu Jeziora Maltańskiego blisko pola piknikowego.  
Przy plaży znajduje się kąpielisko - oznakowany fragment jeziora wykorzystywany przez osoby  
kąpiące się. Kąpielisko otwarte jest w sezonie letnim od 15 czerwca do 31 sierpnia w godzinach 
10.00-18.00. Obecnie miejsce to oferuje plażę trawiastą oraz specjalnie wyznaczoną część jeziora 
do zabawy i pływania dla najmłodszych, rozdzielona betonowymi pomostami. Na terenie znajdują 
się punkty gastronomiczne, nowo wybudowane boisko do piłki nożnej plażowej i boisko do 
siatkówki plażowej, strefa do street workout’u (zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr B9) oraz 
ścieżki spacerowe. 
Aktualnie strefa wodna obejmuje pomosty z wieżyczkami ratowniczymi oraz basen o pow. 2330,0 
m2 przeznaczony dla osób pływających oraz basen o pow. 800,8 m2 dla nieumiejących pływać z 
brodzikiem dla dzieci. Szerokość kąpieliska wzdłuż brzegu wynosi 100 m.  
Od strony południowej plaża trawiasta graniczy z istniejącym budynkiem z zapleczem sanitarnym    
i prysznicami. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr B8.  
 

Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi: 
- całkowita powierzchnia istniejącego kąpieliska z plażą – ok. 6900,0 m2 – w tym  

- część wodna (baseny, pomosty, nadbrzeże ze schodami) – 3480,0 m2 
- część ziemna (plaża trawiasta) – 3420 m2 

  - pozostałe otoczenie (na wodzie i lądzie) łącznie –  ok. 58 100 m2, czyli ok. 5,81 ha 
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2.3. Uwarunkowania planistyczne: 

Na obszarze objętym konkursowym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 
kwietnia 2002 roku, który stanowi załącznik B 7 do Regulaminu konkursu.  
 

Praca konkursowa powinna spełniać zapisy planu miejscowego.  
 

Organizator dopuszcza polemikę konkurujących z planem miejscowym, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach zmianę mpzp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
obowiązującym zaleceniem, ale możliwa byłaby także jego nowa interpretacja/dyskusja z jego 
zapisami, które poparte wyczerpującym uzasadnieniem, mogłyby stać się podstawą do zmiany 
planu w wybranym zakresie. 
 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I  FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 
 

3.1.   Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników  – zgodnie z warunkami Regulaminu - 
pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 
zagospodarowania otwartej plaży i  kąpieliska  nad Jeziorem Maltańskim. Cały teren opracowania 
przeznaczony został na funkcje rekreacyjne. Organizator konkursu nie zamierza ograniczać 
inwencji twórczej konkurujących. Uczestnicy konkursu nie są zobowiązani w swoich 

koncepcjach wykorzystywać istniejącej infrastruktury kąpieliska zaprojektowanej przez           

arch. Klemensa Mikułę w latach 80-tych XX wieku. 
Przedmiotowy teren winien być wykorzystany pod kątem istniejącego potencjału rekreacyjnego        
i przyrodniczego otoczenia, co pozwoli na stworzenie atrakcyjnego obszaru w mieście podnosząc 
przy tym jakość życia mieszkańców i ich kontakt z przyrodą. 

 

3.2. Zagospodarowanie terenu  
 

Teren należy urządzić zgodnie z jego podstawową funkcją. Zagospodarowanie przestrzeni terenu 
plaży i kąpieliska można uzupełnić terenami i urządzeniami rekreacyjnymi dla dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży wg uznania projektujących.  
 

  W programie funkcjonalnym należy przewidzieć w przestrzeni plaży i kąpieliska punkt/punkty 
gastronomiczne, wypożyczalnię sprzętu plażowego z niewielkim hangarem dla sprzętu wodnego, 
toalety, punkt dla ratowników medycznych i ambulatorium, przebieralnie i natryski otwarte, 
wodny plac zabaw oraz stanowiska do gier planszowych. Program może być indywidualnie 
rozbudowany w zależności od inwencji projektantów. 

 

Nowe elementy  zabudowy, zagospodarowania terenu, urządzeń oraz infrastruktury itp.   powinny 
stanowić kontynuację kompozycji przestrzennej całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad 
Jeziorem Maltańskim, niezaburzającą obecnych wartości terenu. Należy dążyć do powiązania 
kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia, poprzez:  
- utrzymanie właściwej skali zabudowy (o „lekkim” charakterze), respektującej istniejące otoczenie 
oraz nienaruszającej powiązań widokowych i przestrzennych terenu; 

  - udział części zabudowanej na terenie nie powinien naruszać właściwych proporcji związanych z 
przeznaczeniem tego obszaru i jego charakterem,  
- uzyskanie walorów przestrzennych o szczególnie wysokich walorach estetycznych, 
- traktowanie zieleni, jako tworzywa kompozycji przestrzennej 
- staranne urządzenie terenu i dobór małej architektury 

 

Ze względu na wcześniejsze inwestycje znajdujące się w pobliżu obszaru plaży/kąpieliska - boiska 
do gry w plażową piłkę nożną i piłkę siatkową oraz przestrzeń otwartej siłowni- street workoutu -   
Organizator konkursu postuluje, by kompozycyjnie włączyć tę istniejącą infrastrukturę                      
w opracowanie koncepcyjne terenu kąpieliska.  
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3.3. Elementy terenowe – sugerowane, proponowane przez Organizatora konkursu 
 

3.3.1. Natryski   
Otwarte sezonowe  natryski dla osób korzystających z kąpieliska - ilość i ich rozmieszczenie            
wg uznania projektujących  

 
3.3.2. Przebieralnie  
Sezonowe przebieralnie dla osób korzystających z kąpieliska - ilość oraz ich rozmieszczenie           
wg uznania projektujących 

 
3.3.3. Wodny Plac Zabaw  
Wodny plac zabaw o powierzchni ok. 150-200 m2. Wyposażony w pełni zautomatyzowane 
rozwiązania, zapewniające naturalne ruchy wody w bezpiecznym środowisku rekreacyjnym, które 
nie wymaga nadzoru ratownika.  Plac zabaw powinien być  jest otoczony siedziskami wykonanymi 
z materiału wodoodpornego. (np. drewno egzotyczne). Należy zabezpieczyć nieckę Placu  przed 
niepożądanym wejściem na nią ludzi i zwierząt.  Plac czynny będzie w okresie działalności 
kąpieliska. Urządzenia wodnego placu zabaw mogą zostać podzielone na grupy tematyczne: np. dla 
dzieci najmłodszych, strefę rodzinną, strefę dzieci starszych. Umiejscowienie Placu na obszarze 
konkursowym wg uznania konkurujących  

 
3.3.4. Stanowiska do gier planszowych 
Umiejscowienie  na obszarze konkursowym wg uznania konkurujących. Zakłada się stworzenie 
przynajmniej 4 czteroosobowych stolików  do gier planszowych, w odróżnieniu od powszechnie 
stosowanych rozwiązań stoliki mają posiadać wygodne siedziska z oparciami umożliwiające 
komfortowe, długotrwałe spędzanie przy nich czasu przez osoby starsze - a nie taborety do 
siedzenia. Wymagane jest  także zaprojektowanie delikatnego zadaszenia lub takiego 
umiejscowienia stolików do gier planszowych  na obszarze konkursowym by w większej części był 
terenem zacienionym.  

 
3.3.5. Urządzenia przywodne i nawodne  
Zaprojektować zgodnie z główną funkcją terenu – rekreacyjną.  
Kąpielisko jest terenem stworzonym dla mieszkańców do celów rekreacyjnych, nie jest to teren 
wykorzystywany w działalności klubów sportowych dlatego nie planowane są na tym obszarze 
stanowiska cumownicze.  
Planowana infrastruktura- parametry wg uznania uczestników  :  
-pomosty  
-baseny pływackie  
-pływające platformy do opalania  

 
 UWAGA 

Ze względu na liczne wydarzenia sportowe o dużej randze - organizowane na terenie Ośrodka 
rekreacyjno - sportowego nad Jeziorem Maltańskim należy pamiętać, że projektowana 
infrastruktura wodna nie może ograniczać torów wyścigowych - wyznaczonych na zbiorniku 
wodnym.  

 
3.4. Obiekty kubaturowe - sugerowane, proponowane przez Organizatora konkursu 
 

3.4.1. Punkty gastronomiczne. 
Organizator konkursu nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących. Decyzja o ilości, 
umieszczeniu oraz czy będą to punkty gastronomiczne  sezonowe czy stałe - znajduje się po stronie 
projektujących.  

 
3.4.2. Wypożyczalnia sprzętu plażowego + hangar sprzętu sportowego, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego oraz funkcja magazynowa  
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Obiekt powinien składać się z następujących pomieszczeń:  
1. Hangar do jednoczesnego przechowywania małych jednostek pływających  

(rowery wodne, itp.)  
 

2.      Pomieszczenia wypożyczalni sprzętu  
–  pomieszczenie magazynowe wypożyczalni (składowanie osprzętu: wiosła, kapoki,    
     leżaki, piłki i inny sprzęt rekreacyjny  itd.);  
–   kasa wypożyczalni;  
–   przebieralnia dla klientów wypożyczalni;  
–   toalety dla klientów wypożyczalni i użytkowników plaży miejskiej 
–   pomieszczenie socjalne dla pracowników  
–   pomieszczenia gospodarcze i techniczne 

 
3.4.3. Punkt dla pracowników medycznych i ambulatorium  

Parametry i usytuowanie wg uznania konkurujących - w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami.  
-    pomieszczenie dla służb medycznych 
-    biuro służb ratowniczych 
-    przebieralnia i toaleta  dla ratowników  
-    ambulatorium  
 

3.4.4.  Powyższe funkcje mogą być łączone ze sobą w różnorodny sposób (w ramach jednego lub     
            więcej obiektów kubaturowych) -  wg uznania konkurujących   
 

3.5.    Wskazania ogólne: 
 

3.5.1. Przy opracowaniu prac konkursowych należy kierować się zasadą ograniczenia liczby barier 
przestrzennych, takich jak słupki, przegrody, itp. Rozwiązania stosowane ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu powinny w maksymalnym stopniu opierać się na intuicyjnym 
odbiorze programu komunikacyjnego. Same przegrody mogą być zastępowane przez 
rozwiązania nawierzchni – różnicowanie rysunku posadzki i jej faktury, świadome 
wyznaczenie miejsc pod urządzenie zieleni i małą architekturę.  

 
3.5.2. Przy projektowaniu elementów, które funkcjonalnie lub kompozycyjnie są uzasadnione, 

przykładowo: obiektów kubaturowych - funkcjonalnych, stojaków rowerowych, tablic 
informacyjnych, oznakowania, rozwiązań małej architektury oraz wyposażenia związanego     
z funkcją plaży i kąpieliska, należy zaproponować  lokalizację i formę, która nie będzie 
kolidować z otwartym charakterem przestrzeni publicznej nad jeziorem. Elementy te 
powinny ze sobą korespondować, harmonijnie wpisywać się w skalę i  układ przestrzenny       
i nie dominować nad otoczeniem.  

 
3.5.3. W koncepcji projektowej należy uwzględnić rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia w alejkach 

głównych  w istniejącym układzie i formie (aktualnie w takcie modernizacji). Sugeruje się,    
by nowoprojektowane oświetlenie na terenie opracowania konkursowego było spójne z tym 
(już po modernizacji) znajdującym się w obrębie głównych alejek spacerowych. 

 

3.4. Organizator oczekuje od konkurujących ciekawych propozycji rozwiązania elementów oświetlenia 
i innych elementów przestrzennych itp. Oświetlenie powinno być skuteczne, estetyczne, a zarazem  
powinno  kreować  ciekawy  efekt plastyczny przestrzeni. Oczekuje się od konkurujących 
zaproponowania układu i rodzaju oświetlenia oraz wskazania punktów poboru elektryczności jeśli 
takie będą potrzebne.   
 

3.5. W obszarze opracowania należy uwzględnić elementy zagospodarowania tworzące „zaplecze” 
ruchu rowerowego w postaci miejsc postojowych dla rowerów. 
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3.6. Przy wyborze nawierzchni należy się starać, by jej charakter był spójny z rozwiązaniami całej 

przestrzeni i adekwatny do programu funkcjonalnego, także w zakresie rozwiązań terenu plaży.   
 
3.7. Zaprojektowana przestrzeń musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA KONTRAHENTÓW POSIR 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* Organizator konkursu informuje, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą         

w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my). 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na 
adres: iod@posir.poznan.pl 
 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań 
wynikających z zapisów umowy - Regulaminu konkursu, których stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). 

 

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności 
następującym odbiorcom: 
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą                 
mieć   dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 
- innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym. 

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była 
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z 
obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w  powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą 
przetwarzanie Państwa danych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do 
przeprowadzenia procedury konkursowej. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a 
ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy – czyli 
przyjęcia Państwa zgłoszenia do udziału w konkursie. Konieczność podania danych wynika m.in. 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),  ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 1221 ze zm.). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

 

mailto:iod@posir.poznan.pl


Konkurs  studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu 
istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu  

__________________________________________________________________________________________________ 

17 

 

 
ROZDZIAŁ XIV 

ZAŁĄCZNIKI  DO REGULAMINU KONKURSU 
 

1. ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI  FORMALNEJ – załączniki „A” 
− Załącznik A1 –  oświadczenie (I etap konkursu) 

− Załącznik A2  –  karta identyfikacyjna uczestnika konkursu z listą  członków zespołu  
                                   projektowego (II etap konkursu) 

− Załącznik A3  – formularz pokwitowania  złożenia  pracy konkursowej  
  (II etap konkursu) 

 
2.  ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI  MERYTORYCZNEJ – załączniki „B” 

− Załącznik B1  –  Obszar opracowania na tle mapy Poznania 

− Załącznik B2  –  Mapa pokazująca zakres opracowania (POSiR) 

− Załącznik B3  –  Mapa pokazująca zakres torów regatowych „MALTA” na Jeziorze  
  Maltańskim z otoczeniem (archiwum POSiR) 

− Załącznik B4  –  Mapa zasadnicza do celów projektowych   
− Załącznik B5  –  Inwentaryzacja fotograficzna (archiwum POSiR) 

− Załącznik B6  –  Plansza uwarunkowań konkursowych  
− Załącznik B7  –  Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

                                            obszaru „Malta”  w Poznaniu z 2002 r.  – tekst planu i rysunek planu 
− Załącznik B8  –  Operat wodnoprawny z listopada 2017 r. wraz z załącznikami  

  (opracowanie: mgr inż. Dorota Hausa, listopad 2017 r.) 

− Załącznik B9  –  Projekt zagospodarowania terenów nad Maltą , kwiecień 2017 r.  
(projekt zrealizowanych boisk sportowych na terenie opracowania 
konkursowego), autor arch. Mariusz Więcek     

− Załącznik B10  –  Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunków gruntowo –  
  wodnych przy kąpielisku Jeziora Maltańskiego (opracowanie:  
  mgr Aleksander Grzeszczuk i mgr Dawid Matusiak, październik 2018 r.)  

− Załącznik B11  –  Decyzja o legalizacji  urządzenia wodnego  
− Załącznik B12  –  Historyczne fotografie (archiwum POSiR) 

 
 

  
Opracowanie regulaminu konkursu: 

arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań   

arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań  

Magdalena Wypusz – przedstawiciel SARP Poznań 

 
 
 
 
Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i Sąd Konkursowy 
 
 
 
Prawa autorskie do w/w materiałów i niniejszego tekstu Regulaminu są zastrzeżone przez SARP Poznań. 
Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie dla potrzeb przedmiotowego Konkursu. 
 
 
 

Poznań,  24 października 2018 r.  
 


