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

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
1. Czy nalezy się zgłaszać pojedynczo czy konieczne jest zgloszenie grupy projektowej? Czy grupy
sa tworzone ze zgloszonych osób?
ODPOWIEDŹ:
Szczegóły wyboru Zespołów Projektowych opisane są w punkcie 2 Regulaminu: Warunki dopuszczenia do
udziału w Warsztatach.
Do udziału w Warsztatach dopuszcza się 4-6 osobowe Zespoły Projektowe. Członkami Zespołu
Projektowego mogą być wyłącznie osoby w wieku do 35 lat, posiadające wykształcenie wyższe zdobyte na
kierunkach artystycznych oraz projektowych.
W składzie każdego Zespołu Projektowego znaleźć się musi osoba posiadające aktualne uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nadawanych przez Izbę
Architektów RP oraz być aktualnie czynnym członkiem Izby Architektów RP. Wymagane jest także, aby
osoba ta posiadała możliwości organizacyjno-prawne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do
sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Osoba ta pełni jednocześnie
funkcję Lidera Zespołu Projektowego, zwanego dalej Liderem.
Szczegóły wyboru Zespołów Projektowych opisane są w punkcie 2 Regulaminu.
2. Kiedy mozna otrzymac tresc regulaminu?
ODPOWIEDŹ:
Treść regulaminu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej SARP pod tekstem o ogłoszeniu
Warsztatów.
http://www.sarp.katowice.pl/Warsztaty_projektowe.html
3. Ile trwaja warsztaty (godziny i dni)?
ODPOWIEDŹ:
Przebieg warsztatów opisany jest w pkt 7 Regulaminu: Przebieg warsztatów. Oraz pkt 4 Regulaminu:
Podstawa prawna i forma warsztatów.
Warsztaty stacjonarne odbędą się w dniach 13-15 kwietnia w godzinach od 9.00 do 17.00. Planowane
miejsce przebiegu Warsztatów: budynek ING Banku Śląskiego przy ul. Roździeńskiej 41 w Katowicach.
4. Jaka jest forma przedstawienia koncepcji oraz na czym będą polegały warsztaty?
ODPOWIEDŹ:
Forma przedstawienia koncepcji oraz szczegółowy przebieg warsztatów opisane są w pkt 7 Regulaminu
Warsztatów: Przebieg Warsztatów.
Warsztaty zakończone zostaną prezentacją multimedialną podczas której Liderzy Zespołów Projektowych
przedstawią koncepcje projektowe przed Jury Warsztatowym. Struktura panelu finałowego zakłada 15 minut
na prezentację oraz czas na pytania Jury Warsztatów dla każdej koncepcji bezpośrednio po danej
prezentacji. Po zaprezentowaniu wszystkich koncepcji projektowych odbędą się obrady Jury Warsztatów , w
ramach których wyłoniona zostanie praca zwycięska oraz prace nagrodzone i wyróżnione.
Podstawowym kryterium oceny prac będzie innowacyjność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych i
aranżacyjnych, oryginalność i realność rozwiązań architektonicznych, budowlanych i materiałowych.
Prezentacja multimedialna projektów koncepcyjnych musi zawierać:
• rzut zagospodarowania terenu w rysunku w skali 1:250
• rysunek elewacji w skali czytelnej dla zobrazowania koncepcji oraz rozwiązań projektowych
• rzuty kondygnacji biurowych dla każdej ze stref: parter, I piętro, II piętro wraz z aranżacją w skalach
czytelnych dla zobrazowania idei koncepcji oraz aranżacji danej przestrzeni
• charakterystyczny 1 przekrój w skali odpowiedniej dla czytelności rozwiązań
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minimum 5 wizualizacji realistycznych (nie kolaże, rysunki perspektywiczne, inne formy podania
graficznego 3d):
◦ strefy wejścia do budynku (hall, przestrzeń ogólna)
◦ strefa biurowa pracy zespołów agilowych i „startupów” – 2 sztuki
◦ przestrzeń biurowa dla uniwersalnego użytkownika, typowe (powtarzalne) piętro biurowe
◦ elewacja budynku
Ponadto prezentacja powinna zawierać opis idei, schematy, szkice, rysunki oraz inne materiały graficzne
obrazujące przyjęte rozwiązania projektowe. Ilość i forma do decyzji uczestników warsztatów.Liderzy
każdego z Zespołów przekażą Zamawiającemu przygotowaną prezentację multimedialną zapisaną na
nośniku CD w formacie jpg. – każdy ze slajdów, oraz .pdf – jako całą prezentację w jednym pliku.Liderzy
każdego z Zespołów przekażą również Zamawiającemu wydruki koncepcji na 4 sztywnych planszach
formatu 50x70cm z pianki w układzie poziomym z podaniem nazwisk autorów na każdej planszy oraz z
tytułem „WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ KONCEPCJĘ
ARANŻACJI WNĘTRZ BIUROWYCH BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41
W KATOWICACH”
Zawartość materiału na planszach do decyzji uczestników.
•
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