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REGULAMIN WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH 2014 

 

1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE WARSZATÓW 

1.1. Organizatorami Warsztatów Urbanistycznych są Koło Naukowe Polityki Regionalnej, 

działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

wraz z Studenckim Kołem Naukowym „Arboris”, działającym przy Instytucie Architektury 

Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 

 

2. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA 

2.1. Warsztaty Urbanistyczne odbędą się w dniach 12 - 15 maja 2014 roku w Krakowie. 

2.2. Uczestnikami Warsztatów Urbanistycznych mogą być studenci następujących kierunków 

studiów: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, 

geografia (specjalność: gospodarka przestrzenna) oraz innych kierunków pokrewnych. 

2.3. W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które w wymaganych terminach prześlą drogą 

mailową Formularz Zgłoszeniowy (udostępniony przez Organizatorów), następnie otrzymają 

potwierdzenie o wpisie na listę uczestników oraz dokonają opłaty. 

2.4. Organizatorzy przewidują udział w warsztatach maksymalnie 60 osób (w tym maksymalnie 

10 z Krakowa i 50 z pozostałych polskich uczelni). 

2.5. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa. 

2.6. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

3. PROCEDURA ZGŁOSZENIA 

3.1. Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2014 roku do godziny 20:00 

drogą mailową na adres Organizatorów: warsztaty2014.uek.pk@gmail.com 

(UWAGA! Wzór tytułu maila zgłoszeniowego: WU2014_Imię_Nazwisko_Miasto, np. 

WU2014_Jan_Kowalski_Kraków) 

3.2. Organizatorzy niezwłocznie poinformują drogą mailową o wpisie na listę uczestników lub 

listę rezerwową oraz prześlą dane do realizacji przelewu. 

3.3. Opłaty należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2014 roku na rachunek wskazany przez 

Organizatorów. 

3.4. Brak opłaty za uczestnictwo w warsztatach w wymaganym terminie (decyduje data wpływu 

na wskazany rachunek) oznacza natychmiastową rezygnację. 

3.5. Organizatorzy niezwłocznie poinformują drogą mailową o przejściu z listy rezerwowej na 

listę uczestników oraz wyznaczą termin realizacji przelewu. 

3.6. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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4. OPŁATY 

4.1. Koszt udziału w warsztatach wynosi 200 PLN dla uczestników spoza Krakowa i 70 PLN dla 

studentów krakowskich uczelni. 

4.2. W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają: 

4.2.1.  Dla uczestników spoza Krakowa: 

-Trzy noclegi w hostelu 

-Wyżywienie (śniadania, obiady oraz bufet podczas dni pracy nad projektem) 

-Trzydniowy bilet komunikacji miejskiej 

-Pakiet materiałów warsztatowych (przybory kreślarskie, podkłady mapowe) 

4.2.2.  Dla uczestników z Krakowa: 

-Wyżywienie (obiady oraz bufet podczas dni pracy nad projektem) 

-Pakiet materiałów warsztatowych (przybory kreślarskie, podkłady mapowe) 

4.3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. 

4.4. Dokonanie wpłaty na wskazany rachunek jest równoznaczne z potwierdzeniem 

uczestnictwa. 

4.5. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w Formularzu Zgłoszeniowym 

(UWAGA! Dla przelewów realizowanych z konta uczelni faktura zostaje wystawiona 

automatycznie. W pozostałych przypadkach jest wystawiana na płatnika, zatem przelew 

musi być wykonany z konta osoby/instytucji chcącej otrzymać fakturę i tylko po zaznaczeniu 

odpowiedniej opcji w formularzu. Dane do faktur muszą zostać zgłoszone kilka dni PRZED 

DOKONANIEM przelewu). 

4.6. Opłata za udział w warsztatach bezwarunkowo nie ulega zwrotowi. 

 

5. PRZEBIEG WYDARZENIA 

5.1. Warsztaty Urbanistyczne składają się z części wykładowej i projektowej.  

5.2. Dla Uczestników udział w obu częściach jest obowiązkowy. 

5.3. Część wykładowa będzie miała charakter przygotowania merytorycznego do pracy 

warsztatowej i będzie prowadzona przez specjalistów związanych z tematyką wydarzenia. 

5.4. Część projektowa będzie miała charakter konkursu. 

5.5. Dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody rzeczowe. 

5.6. Jury konkursu będzie składać się ze specjalistów w danej dziedzinie oraz Prezesów Kół 

Naukowych, będących Organizatorami wydarzenia. 

5.7. Uczestnicy zostaną podzieleni na 10 sześcioosobowych zespołów projektowych, 

zobowiązanych do realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu. 

5.8. Podział na zespoły projektowe jest dokonywany przez Organizatorów w zależności od 

zadeklarowanych w Formularzu Zgłoszeniowym umiejętności i kompetencji, a także 

kierunków studiów i rodzajów uczelni. 

5.9. Dobór składu zespołów projektowych dokonany przez Organizatorów jest niepodważalny. 

5.10. Każdemu zespołowi projektowemu zostanie przydzielony Koordynator, który 

niezwłocznie po podziale skontaktuje się drogą mailową z członkami grupy i przekaże dalsze 

instrukcje, a w czasie przebiegu wydarzenia będzie pełnił rolę opiekuna. 
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6. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

6.1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania minimum jednego laptopa na grupę, który będzie 

wykorzystywany podczas prac projektowych. 

6.2. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do programów graficzno - projektowych. 

6.3. Uczestnictwo w Warsztatach Urbanistycznych zostanie poświadczone odpowiednim 

dokumentem. 

6.4. Organizatorzy zastrzegają sobie od Uczestników zrzeczenie praw autorskich do projektów 

powstałych podczas Warsztatów. 

(UWAGA! Najlepsze opracowania zostaną przekazane Miejskiemu Architektowi Krajobrazu 

i posłużą za inspirację do zagospodarowania obszarów projektowych w przyszłości) 

6.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w czasie 

udziału w Warsztatach. 

6.6. Szczegółowe informacje wraz z programem wydarzenia zostaną przesłane do Uczestników 

wraz z danymi do realizacji przelewu oraz zostaną umieszczone na fanpage’u Koła 

Naukowego Polityki Regionalnej. 

-link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/288730181277414/ 

-link do fanpage’u: https://www.facebook.com/knpruek 

6.7. Pytania prosimy kierować na adres: warsztaty2014.uek.pk@gmail.com 


