
 1 

 

ORGANIZATORZY  KONKURSU 
                                          

 

 

 

                       
 

 

RRREEEGGGUUULLLAAAMMMIIINNN   KKKOOONNNKKKUUURRRSSSUUU   

MMMŁŁŁOOODDDZZZIII   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTAAANNNCCCIII   ZZZIIIEEELLLEEENNNIII   222000111000   
 
 

ORGANIZATOR: Pomorskie Stowarzyszenie Ogrodników i Projektantów Terenów Zieleni 

80-297 Gdańsk, ul. Ludowa 16, Tel./Fax. 058/524-06-13 

ORGANIZATOR: Zielony Loft Sp. z o.o., Centrum Promocji Architektura i Zieleń 

ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk 

CELE KONKURSU: - Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu- młodych projektantów zieleni 

- Popularyzacja wiedzy dotyczącej wykorzystania ekologicznych rozwiązań w projektowaniu 

terenów zieleni 

- Poszerzenie wśród młodzieży znajomości branży ogrodniczej. 

UCZESTNICY: • Uczniowie szkół ogrodniczych i ogólnokształcących  

• Studenci Architektury Krajobrazu 

Drużyny kilkuosobowe (bez ograniczeń ilości uczniów w grupie) 

TEMATYKA 

PRAC: 

 EKO-OGRÓD -  Projekt ogrodu z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań. 

Ekologiczne rozwiązania dotyczą całości projektu. Należy zastosować wybrane lub wszystkie 

elementy z listy, lub własne eko-pomysły. 

1. Pompy ciepła 

2. Szamba ekologiczne 

3. Kolektory słoneczne 

4. Zbiorniki wykorzystujące wodę opadową 

5. System nawadniania- stacje meteo 

6. Kompostowniki 

7. Ekologiczne meble 

8. Drzewa owocowe, warzywniki, naturalna roślinność. 

9.  inne nowatorskie ekologiczne elementy 

FORMAT PRAC: Projekt wykonany metodą ręczną: rzut, wizualizacje, dodatkowo może być makieta (Szkoły 

ponad średnie) 

Projekt wykonany metodą komputerową lub ręcznie: rzut, wizualizacje, projekt techniczny, 

dodatkowo może być makieta (Szkoły wyższe) 
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Obowiązuje plansza 100/70 cm, na której znajdą się wszystkie elementy projektu. Makieta jest 

osobnym elementem całości projektu. 

 

SKALA 

PROJEKTU: 

Projekt EKO-OGRODU  z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań do 500m2  

(Skala wykonania projektu – dowolna, umożliwiająca dokładne odczytanie projektu ) 

 Wybrany przez projektantów wycinek projektu do aranżacji i realizacji na wystawie 

Grajmy w Zielone - ok. 50m2 

Skala wycinka 1:50 z dokładnym opisem + wizualizacja 

Kształt modułu – 5m x 10m, na asfalcie 

Spis potrzebnych materiałów i roślin w osobnym opracowaniu ( koszt materiałów do 

wykonania ekspozycji nie może przekroczyć 4.000,00zł brutto) 

TECHNIKA 

WYKONANIA: 

1. Podczas realizacji i wystawy:  

• Tablica informacyjna (nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko wykonawców, 

nazwa projektu) 

2. Budowa realizacji projektu wykonywana będzie przez drużynę projektującą 

3. Spis wszelkich materiałów i roślin dotyczących wybranego wycinka projektu 

przeznaczonego do aranżacji 

 

REALIZACJA  Materiały, rośliny, transport wg sporządzonego kosztorysu ( max. wartość 4.000.00zł brutto) – 

zapewniają organizatorzy ( po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami i dostępności 

wybranych materiałów) 

TERMINY 

  ( ETAPY 

KONKURSU) 

Otwarcie konkursu :  10 marca 2010 r. 

Wybór Finalistów: 1 drużyna spośród szkół wyższych i 1 drużyny spośród szkół 

ponadgimanazjalnych + dodatkowo 1 wyróżnienie specjalne. 

I. Do finału konkursu przystąpią 3 drużyny wytypowane podczas eliminacji 

konkursowej w oparciu o powstały projekt i wybrany wycinek projektu do 

realizacji zieleni na pow. 50m
2
  

II. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2010 roku (sobota)  

o godz. 12:00 – w siedzibie firmy  Zielony Loft Centrum Promocji 

Architektura i Zieleń ul. Żabi Kruk 14 , 80-822 Gdańsk 

III. Zakończenie konkursu (Finał): 15 maja 2010r. 

 

WARUNKI 

UCZESTNICTWA: 

- Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na pracy zawierającą: imię i nazwisko 

autora, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane 

NAGRODY: • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody,  

• Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę po konkursową 

oraz przyzna I, II, III nagrodę. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy. 

Finaliści mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Firmach należących do 

PSOiPTZ 
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• Wybrane prace konkursowe zostaną pokazane na wystawie Grajmy w Zielone oraz w 

galerii projektów Centrum Promocji architektura i Zieleń Zielony Loft Sp. z o.o. 

• Na stronie internetowej  www.psoiptz.pl ,www.grajmywzielone.pl i www.zielonyloft.pl 

zostaną opublikowane wyniki konkursu. Imiona i nazwiska, nazwa placówki 

oświatowo-wychowawczej, z której zostali wyłonieni zwycięzcy, oraz galeria zdjęć z 

uroczystości na każdym etapie konkursu. 

PRAWA  

ORGANIZATORÓW: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji. 

Jednostka 

odpowiedzialna z 

ramienia 

organizatora za 

nadzór nad 

przebiegiem 

konkursu 

Przewodniczący Konkursu: Piotr Malepszy  

e-mail: pmalepszy@flopol.pl 

Tel. +48 669 665 666 

V-ce przewodniczący Julian Matuszewski – Koć 

e-mail: julian1984@o2.pl 

Tel. +48 504-491-806 

Zielony Loft Centrum Promocji Architektura i Zieleń 

Tel.: +48 721 577 503 

e-mail architekci@zielonyloft.pl 

e-mail  jarek.ogrod@neostrada.pl  -  Prezes PSOiPTZ  

Regulamin konkursu opublikowany będzie także na stronie internetowej  

www.grajmywzielone.pl  

www.zielonyloft.pl 

www.psoiptz.pl  

 


