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Wstęp – cel konkursu 

Uprawianie sportu jest niekwestionowaną wartością związaną z utrzymaniem  zdrowia, zadowolenia, 

pozytywnymi emocjami, rozrywką i sposobem spędzania wolnego czasu, rozwojem  zainteresowań 

i szeroko rozumianą edukacją. 

Sport łączy ludzi, szerzy dobre obyczaje, upowszechnia stosowanie zasad fair play w życiu 

codziennym i wśród uczestników współzawodnictwa sportowego. Olimpizm, będący istotną częścią 

takiego współzawodnictwa, pozwala na rozwój osobowości, krzewienie kultury osobistej i szacunek 

dla otoczenia. Walory estetyczne i ochrona środowiska naturalnego stanowią, prócz 

współzawodnictwa sportowego i sztuki, trzeci, główny filar olimpizmu. Udział każdego z nas w tak 

rozumianym, ogólnoświatowym ruchu sportowym, pozwala na wspieranie nowoczesnych rozwiązań, 

promowanie innowacyjnego modelu społeczeństwa, eliminowanie barier i dyskryminacji. 

Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska, wychodząc naprzeciw takim wartościom, wspólnie 

postanawiają powołać do życia Nagrodę, będącą wyrazem ich uznania dla inicjatyw i działań temu 

służących. Nagrodzony obiekt będzie jednocześnie zgłaszany do międzynarodowej nagrody na 

najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny, dając tym samym szansę na zdobycie kolejnych, najbardziej 

prestiżowych, światowych nagród w dziedzinie architektury obiektów sportowych. 

Szczególnym celem konkursu jest pokazanie opinii publicznej obiektów  i kompleksów sportowych,  

w których wysoka jakość projektu harmonizuje z ich realizacją, zarówno we wnętrzu jak i na 

zewnątrz, z otoczeniem. Realizacje te zwracają uwagę poprzez dobrze dobrane materiały budowlane, 

energooszczędne technologie, właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem oraz niskie koszty 

eksploatacji,  przy zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności sportowej i rekreacyjnej. 

Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska chcąc promować te najlepsze praktyki, zgłaszać będą 

Zwycięzców Nagród Głównych polskiej edycji konkursu na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” 

do udziału w konkursie o nagrodę na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” przyznawaną 

wspólnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski oraz 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS International).  

 

§ 1. Organizator konkursu 

1.1. Konkurs na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” 2012, zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest przez: 

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
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Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246530, NIP 5252356934, REGON 140462841, 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, zwane dalej „IAKS Polska” lub 

„Organizator”, 

przy współpracy organizacyjnej i merytorycznej z: 

Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl), związkiem stowarzyszeń, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000057907, NIP 526-000-65-45, z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże 

Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, zwanym dalej „PKOl”. 

oraz 

Polskim Komitetem Paraolimpijskim, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem 0000156875, NIP 526-235-80-30, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 75, 02-032 

Warszawa, zwanym dalej „PKPar”. 

 

§ 2. Patronaty nad konkursem 

2.1. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: 

2.1.1. ……………………………………………….. 

2.1.2. ……………………………………………….. 

2.2. Patronat merytoryczny nad Konkursem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich. 

2.3. Patronaty medialne nad Konkursem zostaną przedstawione na stronie internetowej Konkursu 

pod adresem http://www.najlepszyobiekt.pl/.  

 

§ 3. Przedmiot konkursu i kategorie obiektów 

3.1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie nagrody lub wyróżnienia w dwóch kategoriach: „Najlepszy 

Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy Obiekt bez Barier”. 

3.2. Nagrody i wyróżnienia przyznają łącznie Polski Komitet Olimpijski i Polskie Stowarzyszenie 

Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska oraz Polski Komitet Paraolimpijski i Polskie 

Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska mając za cel zgodność 

inicjatywy z ideą ruchu olimpijskiego, promującego możliwość uprawiania sportu i rekreacji bez 

względu na rasę, wiek, płeć, status socjalny i bieżącą sytuację ekonomiczną oraz ze względu na 

dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość uprawiania przez nie sportu. 

3.3. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane przez Jury Konkursu w dwóch kategoriach konkursu: 

3.3.1. Najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny – Nagroda PKOl/IAKS Polska; 
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3.3.2. Najlepszy obiekt bez barier – obiekt sportowy lub rekreacyjny o powszechnej 

dostępności – Nagroda PKPar/IAKS Polska. 

3.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane nowe lub zmodernizowane obiekty: 

3.4.1. stadiony; 

3.4.2. boiska sportowe (w tym boiska „Orlik 2012”) oraz tereny i/lub obiekty rekreacyjne; 

3.4.3. hale sportowe i rekreacyjne oraz sale gimnastyczne. 

Do Konkursu mogą być zgłaszane funkcjonujące obiekty z Polski nie starsze niż 5 lat lub 

zmodernizowane w okresie ostatnich 5 lat, oddane do użytkowania nie później niż do 

31.12.2011 r. Przez modernizację Organizator rozumie poprawienie walorów estetycznych lub 

funkcjonalnych obiektu. 

3.5. Każdy zgłoszony obiekt ma prawo startować i otrzymać nagrodę lub wyróżnienie w obu 

kategoriach Konkursu, wskazanych w pkt 3.3. powyżej. 

3.6. W zależności od typu obiektu, Zgłaszający składa zgłoszenie do Konkursu w procedurze: 

3.6.1. UPROSZCZONEJ – dla obiektów typu: boisko piłkarskie, w tym „Orliki 2012”, tereny i/lub 

obiekty rekreacyjne, małe hale sportowe, sale gimnastyczne; 

3.6.2. PEŁNEJ – dla obiektów typu: duży stadion, mały stadion, hala sportowo-widowiskowa. 

Szczegółowy  opis wymagań do spełnienia dla poszczególnej procedury zgłoszenia znajduje się 

w § 7. niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4. Jury 

4.1. Skład jury 

Jury konkursu składa się z następujących osób: 

4.1.1. przedstawiciel PKOl – Kajetan Hądzelek; 

4.1.2. przedstawiciel PKPar – Piotr Mync; 

4.1.3. przedstawiciele IAKS Polska – Bogdan Kulczyński, Dariusz Maik, Imię Nazwisko; 

4.1.4. przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich – Jakub Wacławek – 

Przewodniczący Jury; 

4.1.5. sędzia sprawozdawca / referent – Konrad Grabowiecki; 

4.1.6. sekretarz jury (bez prawa głosu) – Iwona Łotysz; 
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4.1.7. ponadto w charakterze obserwatorów bez prawa głosowania w posiedzeniach Jury 

mogą uczestniczyć przedstawiciel patrona honorowego i prezesi w/w organizacji lub 

osoby przez nich upoważnione. 

Skład jury zostanie podany na stronie internetowej Konkursu (http://www.najlepszyobiekt.pl/). 

4.2. Forma i charakter pracy jury 

4.2.1. Jury zapoznaje się z wszystkimi spełniającymi wymogi formalne Zgłoszeniami 

Konkursowymi w czasie posiedzenia, które odbędzie się w terminie wskazanym w § 9 

Harmonogram konkursu. 

4.2.2. Posiedzenie jury jest niejawne i biorą w nim udział tylko i wyłącznie osoby wskazane w 

pkt 4.1. 

4.2.3. Na życzenie Jury Zgłaszający, w miarę możliwości, udostępni do wizytacji zgłoszony do 

konkursu obiekt, projekt budowlany na podstawie którego został zrealizowany lub jego 

cześć oraz umożliwi, w miarę możliwości, spotkanie z jego Projektantem/Projektantami 

we wskazanym przez Jury terminie i dogodnym dla obu stron. 

4.2.4. Jury ma prawo, poprzez IAKS Polska, zwracać się do Zgłaszających z prośbą o złożenie 

dodatkowych wyjaśnień lub informacji, jeśli Zgłoszenia będą w swojej treści niejasne lub 

nieprecyzyjne. 

4.2.5. Jury nie będzie oceniało Zgłoszeń Konkursowych, które nie spełniają wymagań 

formalnych. 

4.2.6. Jury po zapoznaniu się z wszystkimi Zgłoszeniami podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Jury. Przy równej liczbie 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4.2.7. Jury przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, które zostanie publicznie 

ogłoszone na stronie internetowej Konkursu (http://www.najlepszyobiekt.pl/).  

4.2.8. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu przez Zgłaszających. 

4.3. Ogłoszenie wyników 

4.3.1. Jury ogłasza obiekty nominowane do nagród i wyróżnień na stronie internetowej 

Konkursu (http://www.najlepszyobiekt.pl/) w porządku alfabetycznym. Organizator 

zastrzega również możliwość ogłoszenia tych informacji na stronie PKOl 

(http://www.pkol.pl/), PKPar (http://www.paraolympic.pl/), IAKS Polska 

(http://www.iaks.pl/), oraz SARP (http://www.sarp.org.pl/). 

4.3.2. Jury może wydłużyć termin ogłoszenia wyników o 30 dni bez podania przyczyny; 
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4.3.3. Nagrodzeni i wyróżnieni zostają powiadomieni o nominacji listem poleconym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania powiadomienia pocztą e-mail, jeśli 

adres kontaktowy został podany w zgłoszeniu. 

4.3.4. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Wielkiej Gali w Centrum Olimpijskim 

w Warszawie. 

 

§ 5. Nagrody 

5.1. Kategorie nagród i wyróżnień 

5.1.1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie, o których mowa w niniejszym Regulaminie mają 

charakter honorowy. 

5.1.2. W kategorii opisanej w pkt 3.2.1. zostaną przyznane nagrody: 

5.1.2.1. Statuetka za zdobycie I miejsca – Nagroda Główna; 

5.1.2.2. Statuetka za zdobycie II miejsca; 

5.1.2.3. Statuetka za zdobycie III miejsca. 

5.1.3. W kategorii opisanej w pkt 3.2.2.zostanie przyznana nagroda za: „Najlepszy Obiekt Bez 

Barier” (Nagroda Główna). 

5.1.4. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia poszczególnym rodzajom obiektów 

w poszczególnych kategoriach. 

5.1.5. Przyznanie Nagrody Głównej w poszczególnych kategoriach Konkursu, równoznaczne 

jest z nominacją obiektu do międzynarodowej nagrody na „Najlepszy Obiekt Sportowy i 

Rekreacyjny” przyznawanej przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. 

5.1.6. Organizator Konkursu dopuszcza nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane przez 

Patronów i Sponsorów Konkursu. 

5.1.7. Organizator Konkursu przyzna również po jednej nagrodzie internautów dla obiektów 

wskazanych w pkt 3.3., które zostaną wyłonione w głosowaniu internetowym 

prowadzonym przez stronę www Organizatora. 

5.2. Sposób wręczenia nagród 

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w czasie Wielkiej Gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 

przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Data Wielkiej Gali zostanie podana na stronie internetowej Konkursu 

z wyprzedzeniem 30 dni przed tą datą. Wszyscy nominowani Zgłaszający zostaną powiadomieni 
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o terminie Wielkiej Gali listem poleconym lub e-mailem. Organizator zastrzega sobie prawo  

do publikacji daty Wielkiej Gali również na stronach Organizatora oraz Patronów. 

5.3. Postanowienia dodatkowe – wydawanie certyfikatów dla obiektów nagrodzonych lub 

wyróżnionych dla osób lub podmiotów, które nie brały udziału w Konkursie 

5.3.1. Osoby lub podmioty, które nie zostały wymienione w pkt 6.1. Konkursu, a w jakikolwiek 

inny sposób były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w którykolwiek z etapów 

realizacji nagrodzonego lub wyróżnionego obiektu lub osoby oraz podmioty, które 

zostały wymienione w pkt 6.1. a nie brały udziału w Konkursie, mogą wystąpić do IAKS 

Polska z prośbą o wydanie certyfikatu o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia ze 

wskazaniem kategorii.  

5.3.2. Za osoby lub podmioty upoważnione do wystąpienia o wydanie certyfikatu uważa się: 

5.3.2.1. Kategorie Zgłaszających wymienionych w pkt 6.1.; 

5.3.2.2. Podwykonawców, zgłoszonych zgodnie z art. 647
1
 KC do Inwestora. 

5.3.3. Koszt wydania 1 sztuki certyfikatu wynosi XXX zł netto, a jego czas realizacji to do 30 dni 

roboczych.  

5.3.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3. prosimy o bezpośredni kontakt z biurem 

IAKS Polska. 

 

§ 6. Zgłaszający i kryteria oceny 

6.1. Rodzaje zgłaszających 

6.1.1. Zgłaszającymi konkursu mogą być: 

6.1.1.1. Użytkownik obiektu/Operator; 

6.1.1.2. Inwestor; 

6.1.1.3. Architekt – Generalny Projektant; 

6.1.1.4. Wykonawca; 

niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jakikolwiek inny podmiot, który 

nie posiada osobowości prawnej. Zgłaszający obiekt do Konkursu oświadcza, iż reprezentuje 

jedną z kategorii Zgłaszających wskazanych w niniejszym punkcie i dysponuje prawem do 

wniesienia takiego zgłoszenia. Zgłaszający mogą ponadto łącznie występować w Konkursie, 

zgłaszając dany obiekt, jednocześnie ustalając, który z nich jest reprezentantem w ramach 

Konkursu.  
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6.1.2. Jeden Zgłaszający może zgłosić więcej niż jeden obiekt do Konkursu. 

6.1.3. W przypadku, gdy jeden Obiekt zostanie zgłoszony do tej samej Nagrody przez dwóch 

lub więcej Zgłaszających, Organizator poinformuje o tym Zgłaszających, którzy dokonali 

takiego zgłoszenia celem ustalenia, zgłoszenie którego ze Zgłaszających będzie brało 

udział w Konkursie. W przypadku, gdy: 

6.1.3.1. zgłaszający ustalą, który z nich będzie reprezentował Obiekt w Konkursie, na 

podstawie informacji i oświadczeń wszystkich Uczestników zgłaszających dany 

Obiekt, Organizator zwróci Opłatę Zgłaszającym, którzy wycofają się z Konkursu; 

6.1.3.2. zgłaszający nie będą mogli porozumieć się, kto będzie reprezentował dany Obiekt 

w Konkursie, Organizator zachowuje prawo do dyskwalifikacji Obiektu. 

W przypadku gdy dojdzie do dyskwalifikacji na zasadzie jaka została opisana 

w zdaniu wcześniejszym, Organizator zachowuje Opłatę wniesioną przez dwoje 

lub więcej Zgłaszających i nie dokonuje ich zwrotu; 

6.1.3.3. z Konkursu wycofają się wszyscy Uczestnicy zgłaszający jeden Obiekt, Organizator 

zachowuje Opłatę za udział w Konkursie, wniesioną przez pierwszego 

Zgłaszającego, który zgłosi dany obiekt. 

6.1.4. Zgłaszający nadsyłając prawidłowe Zgłoszenie zwalniają Organizatora z obowiązku jego 

zwrotu w całości lub części. 

6.2. Kryteria oceny 

6.2.1. Obiekt zgłoszony do Konkursu  powinien wyróżniać się poprzez dobrze dobrane 

materiały budowlane, energooszczędne technologie budowlane, innowacyjność, 

właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem, niskie koszty eksploatacji oraz walory 

estetyczne, jednocześnie zapewniając jak najlepsze wykorzystanie funkcji sportowych 

i rekreacyjnych oraz dostępność dla wszystkich użytkowników. 

6.2.2. Jury w trakcie oceniania Zgłoszeń konkursowych będzie kierowało się kryteriami: 

6.2.2.1. Idea i jakość projektu; 

6.2.2.2. Integracja z pejzażem; 

6.2.2.3. Aspekty ekologiczne obiektu; 

6.2.2.4. Dostępność i funkcjonalność  obiektu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych 

(obiekt bez barier); 

6.2.2.5. Właściwy dobór materiałów i wyposażenia obiektu pod  względem kosztów 

eksploatacji; 

6.2.2.6. Stopień akceptacji obiektu przez użytkowników i zarządzających; 
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6.2.2.7. Stopień wykorzystania przestrzeni publicznej obiektu. 

 

§ 7. Tryb i dokumenty dla procedury UPROSZCZONEJ i PEŁNEJ składania zgłoszeń 

7.1. Procedura UPROSZCZONA Konkursu:  

7.1.1. w procedurze UPROSZCZONEJ mogą być zgłaszane obiekty typu:  

7.1.1.1. boisko piłkarskie, w tym „Orliki 2012”, tereny i/lub obiekty rekreacyjne; 

7.1.1.2. małe hale sportowe oraz sale gimnastyczne (do 2.499 miejsc). 

7.1.2. W procedurze UPROSZCZONEJ Zgłaszający składa Zgłoszenie, składające się z: 

7.1.2.1. Część I – Opis – wypełniony Załącznik nr 1, w tym m.in. skład zespołu autorskiego 

poświadczony przez projektantów, dane dotyczące Inwestora, Wykonawcy, 

Fundatorów, etc.; 

7.1.2.2. Część II – Dokumenty – Plany i zdjęcia 

a. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500; 

b. Rzut zaplecza sanitarno-socjalnego; 

c. Zdjęcia umożliwiające ocenę całości (bez przekroi, bez elewacji) nie mniej niż 4 

ale nie więcej niż 8 z podpisami (identyfikującymi przedstawione obiekty) na 

odwrocie (Drukowane zdjęcia w rozmiarze minimum 18 x 24 cm i maksimum 

21 x 30 cm oraz w postaci cyfrowej na nośniku CD lub DVD, z rozdzielczością 

minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG. Zgłaszający powinien podać 

autora zdjęć wraz z jego zgodą na wykorzystanie lub oświadczenie 

Zgłaszającego, że dysponuje prawem do zdjęć). 

7.2. Procedura PEŁNA konkursu: 

7.2.1. w procedurze PEŁNEJ mogą być zgłaszane obiekty typu: 

7.2.1.1. stadion od 10.000 miejsc wzwyż (tzw. „duży stadion”); 

7.2.1.2. stadion do 9.999 miejsc (tzw. „mały stadion”); 

7.2.1.3. hala sportowo-widowiskowa od 2.500 miejsc wzwyż. 

7.2.2. W procedurze PEŁNEJ Zgłaszający składa Zgłoszenie, składające się z: 

7.2.2.1. Część I – Opis – wypełniony Załącznik nr 2 

W zakresie kategorii nagród przyznawanych przez PKOl/IAKS Polska: 
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a. Strona nr 1 – Dane szczegółowe osób zaangażowanych w projekt, w tym m.in. 

skład zespołu autorskiego poświadczony przez projektantów, dane dotyczące 

Inwestora, Wykonawcy, Fundatorów, etc.; 

b. Strona nr 2 – Dane liczbowe projektu (powierzchnia, kubatura, ilość widzów, 

parkingów itp.); 

c. Strona nr 3 – Opis obiektu – nie dłuższy niż 4.000 znaków. 

W zakresie kategorii i nagrody przyznawanej przez PKPar/IAKS Polska dodatkowo: 

d. Strona nr 4 – Cechy obiektu ze względu na ułatwienia dostępu dla osób 

niepełnosprawnych. 

7.2.2.2. Część II – Dokumenty – Rysunki i plany  

(Wydruki w formacie A3 [42,1 x 29,7 cm] oraz w postaci cyfrowej/elektronicznej na 

nośniku CD lub DVD, rozdzielczość minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG) 

7.2.2.3. Orientacja – położenie obiektu na mapie miasta lub wsi (położenie musi zostać 

dokładnie zaznaczone) w skali 1:2000 lub 1:5000; 

7.2.2.4. Plan zagospodarowania terenu 1:500 lub 1:1000 (rozbudowy i renowacje muszą 

zostać dokładnie zaznaczone); 

7.2.2.5. Najważniejsze rzuty kondygnacji; 

7.2.2.6. Niezbędne przekroje i elewacje; 

7.2.2.7. Ewentualne dodatkowe rysunki detali, wizualizacji – do wyboru przez 

Zgłaszającego; 

7.2.2.8. Adres strony internetowej obiektu – jeśli taka istnieje. 

Całość powyższego materiału powinna być złożona do folderu formatu A3. Należy zwrócić 

uwagę na czytelność opisów rysunków. 

Legenda na poszczególnych rysunkach powinna umożliwić jednoznaczne odczytanie ich 

zawartości. 

7.2.3. Część III – Zdjęcia 

a. Nie mniej niż 8 ale nie więcej niż 12 kolorowych zdjęć z podpisami identyfikującymi 

przedstawione obiekty, zamieszczonymi na ich odwrocie. (Drukowane zdjęcia 

w rozmiarze minimum 18 x 24 cm i maksimum 21 x 30 cm oraz w postaci cyfrowej na 

nośniku CD lub DVD, z rozdzielczością minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG 

– wszystko przygotowane w palecie kolorów CMYK. Zgłoszenie powinno zawierać 
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dane autora zdjęć i jego pisemną zgodę na wykorzystanie lub oświadczenie 

Zgłaszającego, że dysponuje prawem do zdjęć). 

Dokumenty wymienione jako „Rysunki i plany” oraz w „Zdjęcia” mogą zostać dostarczone 

do biura Konkursu łącznie jako projekt typu kolaż w rozmiarze maksymalnym 70 x 100  

cm (szerokość x wysokość) w postaci wydruku/plotu (na sztywnej, lekkiej [piankowej] 

planszy w formacie leżącym) oraz dostarczone cyfrowo. Nie jest to jednak obowiązkowe 

i nie wpłynie na ocenę merytoryczną zgłaszanego obiektu. 

 

§ 8. Miejsce i sposób składania zgłoszeń oraz opłata za udział w Konkursie 

8.1. Miejsce i sposób składania zgłoszeń oraz porozumiewania się z Organizatorem 

8.1.1. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania listem poleconym bądź pocztą kurierską do 

IAKS Polska ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa  kompletnego Zgłoszenia w 

kopercie oznaczonej dopiskiem „Konkurs”. 

8.1.2. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem Zgłaszający kontaktują się z Biurem 

Organizatora Konkursu pod e-mailem mail@iaks.pl lub listownie na adres IAKS Polska, ul. 

Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. W temacie maila oraz przy kontakcie pocztą 

tradycyjną prosimy o zrobienie dopisku „Konkurs”. 

8.1.3. Organizator udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania bądź wątpliwości związane 

z    Konkursem lub Regulaminem na stronie internetowej Konkursu 

(http://www.najlepszyobiekt.pl/) pod warunkiem, otrzymania ich w terminie 

określonym w § 9 Harmonogram konkursu. Zapytania przesłane pocztą elektroniczną 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Organizatora przed upływem 

wyżej wymienionego terminu. 

8.1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu Konkursu, 

w terminie do 09.07.2012 r. Modyfikacja taka będzie ogłoszona na stronie internetowej 

Konkursu (http://www.najlepszyobiekt.pl/). 

8.1.5. W przypadku oczywistych omyłek lub nie spełnienia wymagań formalnych, Jury 

zastrzega sobie prawo do wezwania Zgłaszającego do poprawienia lub uzupełnienia 

Zgłoszenia. 

8.1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikowania wszelkich informacji nt. 

Konkursu na stronach internetowych Organizatora, Patronów oraz innych podmiotów 

współpracujących w ramach realizacji Konkursu.  

8.2. Opłaty za udział w Konkursie 
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8.2.1. Zgłaszający   dokonują   wpłat   za  udział w konkursie na konto IAKS Polska, nr konta 16 

1050 1012 1000 0023 0303 7754  prowadzony w banku ING Bank. Organizator nie 

dopuszcza wnoszenia opłat w formie pieniężnej w biurze Organizatora. 

8.2.2. Opłata (kwoty brutto) za udział w konkursie za każdy zgłoszony obiekt, wynosi jak 

poniżej: 

8.2.2.1. duży stadion – powyżej 10.000 miejsc – 5.000 zł; 

8.2.2.2. mały stadion – do 9.999 miejsc – 2.000 zł; 

8.2.2.3. boiska piłkarskie / „Orliki” oraz tereny i/lub obiekty rekreacyjne – 1.000 zł; 

8.2.2.4. hale sportowo-widowiskowe – powyżej 2.500 miejsc – 3.000 zł; 

8.2.2.5. małe hale sportowe oraz sale gimnastyczne – do 2.499 miejsc – 1.000 zł. 

Przyjmuje się, iż obiekt jest kwalifikowany do poszczególnej kategorii przez Zgłaszających na 

podstawie ilości miejsc określonych w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu przebudowy 

(modernizacji) lub w pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

8.2.3. Opłata za udziału w Konkursie ponoszona jest przy każdym zgłoszeniu jednorazowo. 

8.2.4. Opłata za udział w Konkursie upoważnia Zgłaszających do startowania w jednej wybranej 

przez siebie kategorii lub łącznie w obu kategoriach opisanych w pkt 3.3. 

8.2.5. W przypadku gdy jeden Zgłaszający zgłasza w Konkursie więcej niż jeden obiekt, 

zobowiązany jest do złożenia takiej ilości zgłoszeń ile obiektów zamierza zgłosić. Tym 

samym każde zgłoszenie obiektu przez Zgłaszającego będzie wymagało wniesienia 

opłaty, jak wskazano w pkt 8.2.2. powyżej. 

8.2.6. Jeśli Zgłaszający nie spełni wymogów formalnych, jego zgłoszenie nie będzie brało 

udziału w Konkursie. W takiej sytuacji opłata za udział w Konkursie zostanie zwrócona na 

konto, w którego został zrealizowany przelew bankowy lub (jeśli takiego nie będzie) na 

Konto wskazane przez Zgłaszającego. Organizator zastrzega jednak, iż z kwoty opłaty 

potrąci 5% wartości tytułem opłaty manipulacyjnej.  

8.2.7. Opłaty za udział w Konkursie służą dla celów realizacji Konkursu. 

 

§ 9. Harmonogram konkursu 

9.1. Harmonogram Konkursu został określony jak poniżej: 

9.1.1. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń – od 09.07.2012 r. 

9.1.2. Przyjmowanie pytań dotyczących Konkursu – do 09.10.2012 r. 
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9.1.3. Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Konkursu – do 19.10.2012 r. 

9.1.4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 26.10.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego 

lub listu przewozowego); 

9.1.5. Weryfikacja formalna zgłoszeń –  do 09.11.2012 r. 

9.1.6. Ocena prac i ewentualne wizyty jury w poszczególnych obiektach – do 30.11.2012 r. 

9.1.7. Rozstrzygnięcie konkursu – do 14.12.2012 r. 

9.1.8. Termin ostateczny dostarczania planów i zdjęć nagrodzonych obiektów na wystawę – do 

31.12.2012 r. 

9.1.9. Wręczenie nagród i wyróżnień w czasie Wielkiej Gali – styczeń 2013 r. 

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń o 30 dni, bez 

podania przyczyny. W takim przypadku nowy Harmonogram Konkursu zostanie ogłoszony na 

stronie internetowej Konkursu (http://www.najlepszyobiekt.pl/). 

 

§ 10. Obowiązki Zgłaszających, których obiekty zdobyły Nagrodę Główną 

10.1. Zgłaszający, którego obiekt otrzyma Nagrodę Główną zobowiązuje się do dostarczenia  

do Organizatora wybranych i uzgodnionych z Organizatorem materiałów zgłoszeniowych w 

języku angielskim w terminie najpóźniej 30 dni roboczych od daty ogłoszenia przyznania 

Nagrody Głównej na stronie internetowej Konkursu.  

10.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami formalnymi Konkursu IAKS Polska 

a międzynarodowego konkursu IAKS - International Association for Sports and Leisure Facilities, 

Zgłaszający zobowiązuje się do uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z wymaganiami konkursu 

międzynarodowego. 

10.3. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w przekazaniu zgłoszenia w języku angielskim  

do Organizatora, IAKS Polska, PKOl oraz PKPar nie biorą na siebie odpowiedzialności za nie 

zgłoszenie obiektu do nagrody, o której mowa w pkt 5.1.5.  

 

§ 11. Prawa autorskie oraz inne prawa 

11.1. Zgłaszający przez Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie 

danych osobowych i innych przez Organizatora dla związanych z realizacją Konkursu. Zgłaszający 

ponadto oświadcza, iż dane podaje dobrowolnie oraz że przysługuje mu prawo wglądu do treści 

swoich danych oraz ich uzupełniania i uaktualniania. 
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11.2. Dla ważności zgłoszenia Zgłaszający oświadcza, iż posiada prawa autorskie (oraz jakiekolwiek 

inne) uprawniające go do zgłoszenia obiektu do Konkursu oraz że robi to na własną 

odpowiedzialność.  

11.3. Zgłoszenie obiektu do Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem należy rozumieć za 

tożsame z faktem, że Zgłaszający, w przypadku jakiegokolwiek sporu na tle swojego zgłoszenia 

i ewentualnych roszczeń skierowanych w stosunku do Organizatora Konkursu, poniesie   

wszelkie   koszty   związane   z odszkodowaniami,   kosztami   procesu,   kosztami zastępstwa 

procesowego niezbędne do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności. 

11.4. Zgłaszający dodatkowo oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie przez IAKS Polska, PKOl 

oraz PKPar, dostarczonych w ramach Konkursu materiałów, w celu umieszczenia informacji na 

stronach www Organizatorów dotyczących: 

11.4.1. udziału w konkursie poszczególnego obiektu – jako część informacyjna oraz zgoda 

Zgłaszającego na wzięcie udziału w Konkursie na nagrodę internautów, o której mowa 

w pkt 5.1.7.; 

11.4.2. nagrodzonych oraz wyróżnionych obiektów. 

11.5. Zgłaszający, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez IAKS Polska, PKOl oraz PKPar, 

dostarczonych w ramach Konkursu materiałów, w celu publikacji ich w mediach w związku 

z realizowanym Konkursem. 

11.6. Zgłaszający, którym została przyznana Nagroda Główna, wyrażają zgodę na udział 

w międzynarodowym Konkursie na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” organizowanym 

przez IAKS wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz „Najlepszy obiekt bez 

barier” organizowany przez IAKS wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim. 

W tym celu Zgłaszający, którzy zdobędą Nagrodę Główną udzielają IAKS Polska prawa do 

dysponowania swoim Zgłoszeniem z załącznikami, oraz z uwzględnieniem obowiązków 

wynikających z pkt 10.1. udzielają IAKS Polska pozwolenia do przekazania otrzymanych 

dokumentów do IAKS. Dodatkowo zdobywcy Nagród Głównych wyrażają zgodę na skopiowanie 

przez IAKS Polska Zgłoszeń wraz z załącznikami, w celu archiwizacji. 

11.7. Organizator Konkursu zobowiązuje się dochować autorskich praw osobistych projektantów a 

to poprzez podawanie składu autorskiego projektu na wszelkich polach eksploatacji medialnych. 

Organizator nie odpowiada za publikację w mediach nieprawidłowych danych, jeśli dane 

przekazane przez Organizatora były prawidłowe. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

12.1. Językiem Konkursu jest język polski, z zastrzeżeniem, że dla Obiektu, któremu zostanie 

przyznana Nagroda Główna, językiem Konkursu jest również język angielski. 
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12.2. Organizator zastrzega, iż w przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac Konkursowych,  

Jury może odstąpić od przyznania części nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Głównej. 

12.3. W przypadku małej ilości Zgłoszeń do Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z organizacji Konkursu. W takim przypadku Zgłoszenia Konkursowe oraz wpłaty, 

zostaną zwrócone Zgłaszającym. 

12.4. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji Konkursu Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory te 

będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Organizatora.            

12.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszego Regulaminy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonywania istotnych zmian w Regulaminie, 

wpływających na zobowiązania Uczestników lub w stosunku do Uczestników, Organizator 

zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o takich zmianach drogą mailową. 


