WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO
PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
1. Warsztaty odbędą się w dniach 13-15 kwietnia w godzinach 9.00-17.00.
2. Miejsce Warsztatów:
•

budynek Banku ING przy ul. Roździeńskiej 41 w Katowicach (piątek-sobota, 13-14 kwietnia)

•

budynek Banku ING przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach (niedziela 15 kwietnia)

3. Uczestnicy będą mogli pozostawić sprzęt i materiały na miejscu warsztatów (piątek-sobota). Obiekt
jest strzeżony i zamykany na noc. Ze względu na zmianę miejsca warsztatów po drugim dniu
Uczestnicy zabierają sprzęt i materiały i przynoszą go trzeciego dnia warsztatów do nowej
lokalizacji.
4. Rozpoczęcie warsztatów planowane jest na godzinę 9.00. Prosimy o zaplanowanie przybycia ok.
20 minut wcześniej ze względu na konieczność przeprowadzenia odprawy przy wejściu. Wejście
będzie możliwe tylko za okazaniem dowodu tożsamości!
5. Prosimy o przesłanie do dnia 10 kwietnia 2018 następujących danych Wszystkich uczestników:
imię, nazwisko, numer dowodu.
6. Organizator nie zapewnia wyżywienia, transportu i noclegu Uczestnikom warsztatów. Wychodząc
naprzeciw potrzebom Organizator przewiduje podstawienie foodtruck’a na miejsce warsztatów lub
zorganizowanie cateringu. Organizator nie finansuje zakupu posiłków.
7. Miejsce warsztatów posiada dostęp do gniazdek elektrycznych, toalet, aneksu kuchennego, rzutnika.
8. Brak dostępu do sieci wi-fi i komputerów w miejscu warsztatów. Uczestnicy warsztatów muszą
sami zapewnić sobie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie potrzebne do realizacji zadania
projektowego.
9. Organizator zapewnia następujące materiały: papier, flipcharty, podkłady mapowe i projektowe,
dostęp do plików w wersji elektronicznej, rzutnik.
10. Zespoły Projektowe pracować będą według planu ustalonego przez Tutorów (arch. Katarzyna
Furgalińska, arch. Joanna Małecka, arch. Mikołaj Szubert-Tecl, arch. Aleksander Krajewski).
Uczestnicy zobowiązani są do realizacji programu warsztatów zgodnie z instrukcjami
przekazywanymi przez Tutorów.
11. Metody pracy pozostają w gestii Uczestników. Możliwa jest praca odręczna, rysunkowa,
wykorzystanie telefonów, aparatów fotograficznych, programów komputerowych oraz praca na
makiecie. Organizator nie zapewnia materiałów do tworzenia makiet. Ostateczna forma prezentacji
koncepcji projektowych musi być zgodna z regulaminem: prezentacja multimedialna.
12. Przypominamy, że zwrot kosztów udziału w Warsztatach oraz wypłacenie nagród będzie możliwe
wyłącznie pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w warsztatach Zespołów Projektowych wraz z
Liderami oraz po prezentacji koncepcji projektowej przed Jury Warsztatów. O terminie prezentacji
Uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie warsztatów, jednak prawdopodobny termin to środa 25
kwietnia między 11.00 a 13.00 w siedzibie Banku przy ul. Sokolskiej.
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