
Lp. Pytania Odpowiedzi organizatora konkursu

1

W regulaminie jest wytyczna: „max. 3 wizualizacje 

poglądowe (trzy różne koncepcje)” – czy dla 

koncepcji posiadającej zmienny charakter (co jest jej 

kluczową cechą) można wykonać więcej niż 1 

wizualizację lub np. kolaż składający się z 2-3 wersji 

tej samej koncepcji?

2
Czy można dołączyć więcej niż jedną wizualizacje 

koncepcji jeśli tego wymaga projekt?

3

Czy wymienione w regulaminie konkursu w punkcie 

4.1 b. wizualizacje oznaczają, że dopuszczone są 3 

wizualizacje każdej z propozycji czy chodzi o trzy 

łącznie, czyli po jednej wizualizacji dla każdej 

propozycji ?

4

Czy koncepcje powinny w całości, razem z 

wizualizacjami, zostać przedstawione w tabeli z 

załącznika nr 1 czy wizualizacje można załączyć na 

osobnej karcie zawierającej również hasłowe 

informacje (np. odnośniki opisujące elementy 

instalacji – przykład poniżej)? 

Wizualizacje można załączyć na osobnych 

kartach. Dopuszczamy możliwość dołączenia do 

wizualizacji również niezbędnych informacji, 

objaśnień. 

5

W jaki sposób przygotować, zapakować dokumenty 

do przekazania Fundacji? Czy powinny być w 

jakikolwiek sposób zabezpieczone przed poznaniem 

danych uczestnika konkursu i wyglądu koncepcji?

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie. Jej 

zawartość będzie otwarta przez sekretarza 

konkursu, celem przygotowania materiałów dla 

Sądu Konkursowego, który zbiera się 1,5 godziny 

po terminie dostarczania prac.Prosimy nie 

podpisywać imieniem i z nazwiskiem kart z 

wizualizacjami. Te dane prosimy podać tylko w 

zgłoszeniu. 

6
Czy należny podpisywać/kodować pracę na 

wydrukach A4? 

Nie. Sekretarz konkursu zaproponuje członkom 

sadu konkursowego taką fomułę prezentacji prac, 

by przy ocenianiu wizualnej koncepcji członkowie 

sądu nie widzieli danych autora. W następnej 

kolejności Sąd Konkursowy przejdzie do oceny 

doświadczenia, gdzie nazwisko autora będzie już 

niezbędne. 

7
Czy należy podpisywać imieniem i nazwiskiem swoją 

kopertę?  

 Tak, ale prosimy nie podpisywać kart z 

wizualizacjami.

8
W jaki sposób zostanie poddane weryfikacji 

doświadczenie zgłaszającego? 

W interesie osoby biorącej udział w konkursie jest 

takie przedstawienie doświadczenia (informacje o 

zrealizowanych projektach), aby było ono  łatwe 

do zweryfikowania u źródła. 

9

Czy opis funkcji i konstrukcji ma zawrzeć się w 1000 

znakach łącznie czy dla każdego z opisów jest 

przewidziane 1000 znaków? 

W załączniku nr 1 (do regulaminu konkursu) 

powinno się przedstawić każdą z koncepcji  w 

maksymalnie 1000 znakach, zawierając w nich 

wstępny opis pełnej koncepcji.

Odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie trwania pierwszego etapu konkursu na 

projekt mobilnej konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu „Gdańsk” 

Prosimy o maksymalnie trzy koncepcje w ramach 

zgłoszenia. 

Natomiast jeśli chcą Państwo daną koncepcję 

pokazać w kilku wizualizacjach/wariantach (np. 

za dnia i w nocy), jest to dopuszczalne. 



10
Czy jest przewidziana konkretna ilość pieniędzy na 

realizację tej instalacjI? 

Projekt powinien zakładać ekonomiczność 

realizacji. Sugerujemy zachować rozsądek przy 

opracowywaniu koncepcji. 

11
W jaki sposób życzą sobie Państwo zaprezentowanie 

modelu trójwymiarowego?

Wizualizacje 3D można załączyć do opisu 

koncepcji w formie wydruku na karcie w formacie 

A4 lub filmu czy animacji. 

12

Czy możliwa jest prezentacja dodana do materiałów 

cyfrowych w postaci krótkiego filmu lub animacji 

GIF?

Dopuszczamy możliwość dołączenia do opisu i 

wizualizacji koncepcji także animacje, w postaci 

krótkiego filmu czy też pliku GIF.

13

Pracujemy nad dwoma rożnymi projektami na ten 

konkurs i zastanawiamy się, ile maksymalnie do 

każdej koncepcji można wykonać wizualizacji. 

W pierwszym etapie konkursu można zgłosić 

maksymalnie trzy koncepcje. Nie wymagamy 

nanoszenia napisu na konkretną przestrzeń 

miasta.

14
W jakim formacie należy przedstawić nasze 

koncepcje

Prace można przedstawić w formacie A4, lub w 

formie elektronicznej (.jpg oraz .pdf, 

rozdzielczość 300 dpi). 

15
Czy można przedstawić w sumie 4 wizualizacje (po 2 

do każdej koncepcji)?

Tak, jeśli zgłoszenie będzie zawierać dwie 

koncepcje, dopuszcalne jest pokazanie każdej z 

nich w dwóch wariantach (np. za dnia i w nocy).

16
Czy istotne jest by kreska [ ' ] na literą " ń " 

znajdowała sie w nazwie?

Na potrzeby projektu zgłaszanego do pierwszego 

etapu konkursu można przyjąć, że "ń" nie jest 

wymagane.

17
Czy może w tym konkursie brać udział osoba 

niepełnoletnia? 

Zgodnie z regulaminem, w konkursie mogą wziąć 

udział osoby pełnoletnie.

18
Czy możew tym konkursie brać udział osoba 

zamieszkująca poza Gdańskiem?

 Nie ma w regulaminie wymogu, by autor musiał 

być mieszkańcem Gdańska.

19
Czy w jednym zgłoszeniu może się znajdować więcej 

niż 1 projekt? 

 Zgodnie z regulaminem, w jednym zgłoszeniu 

można zawrzeć "max. 3 wizualizacje poglądowe 

(trzy różne koncepcje) – nie wymaga się 

nanoszenia napisu na konkretną przestrzeń 

miasta". 

20

Czy jest podany konkretny program na którym musi 

być wykonany projekt, czy może być to jednak na 

kartce papieru?

 Nie ma wymogu odnośnie programu, w którym 

powinny być wykonane projekty zgłoszone do 

pierwszego etapu naszego konkursu.

21
Czy jest podany rodzaj tworzywa z którego musi być 

wykonany projekt?

Nie ma takiego wymogu w pierwszym etapie 

konkursu.


