Konkurs rzeźbiarski - zmiana terminu

There are no translations available.
KONKURS RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNY
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
POMNIKA POLSKICH OFIAR KOMUNIZMU W LUBLINIE

Organizatorzy informują, iż został przedłużony termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie na opracowanie pomnika Polskich Ofiar Komunizmu w Lublinie 1917-1989
do piątku tj. do 8 listopada 2019 roku, do godziny 15:00.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu pomnika (tj. rzeźby wraz z
zagospodarowaniem terenu) upamiętniającego polskie ofiary komunizmu w latach 1917-1989.

Tryb konkursu jest otwarty, uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie”, a organizator zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających
warunki określone w regulaminie konkursu, zwanym dalej „Regulaminem”.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące:

Opracowanie koncepcji rzeźby pomnika POLSKICH OFIAR KOMUNIZMU zlokalizowanego na
skwerze przy pl. I. Singera w Lublinie wraz z zagospodarowaniem jej bezpośredniego otoczenia
zgodnie z wytycznymi urbanistycznymi koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu
inwestycji, w jego granicach.
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Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu 18.10.2019 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 31.10.2019 r. do godz. 15.00
Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu do 04.11.2019 r.
Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych do 05.11.2019 r.

Zgłaszanie pytań dotyczących Regulaminu do 15.11.2019 r. do godz. 15.00
Składanie prac konkursowych do 30.12.2019 r. do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie konkursu do 30.12.2019 r.

Rodzaj i wysokość nagród

Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

- I nagroda w wysokości 12 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) pracy
konkursowej tj. udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na
szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt V.3 i
VI.2 Regulaminu,

- II nagroda w wysokości 7 000 zł

- III nagroda w wysokości 5 000 złÂÂÂ

Szczegółowe informacje o konkursie znajduje się na stronie:

http://zpap-lublin.pl/
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