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Regulamin konkursów Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017
"Podwórze – pole wyobraźni”
Historia Biennale
MBA jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie od 1985 roku. Każda kolejna edycja stanowiła
niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Towarzyszące
temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich
związanych z architekturą.
Podczas poprzednich edycji MBA, organizowane konkursy były okazją do zaistnienia w przestrzeni medialnej
zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych architektów z całego świata. Projekty były oceniane przez
znakomite osobistości, jak Wojciech Leśnikowski, Pekka Salminen, Julia Bolles, Peter Wilson, Francesco
Purini, Eckhard Feddersen, Günter Schlusche, Hildebrand Machleidt, Armando dal Fabbro czy Peter Cook.
Gośćmi honorowymi wystaw i seminariów byli niegdyś Frei Otto, architekci Herzog & de Meuron, Zvi Hecker,
David Mackay, Dietmar Eberle, a w 2015 roku Peter Butenschøn, Claudio Nardi i Giovanni Multari. Zwycięskie
prace zyskiwały rozgłos międzynarodowy, natomiast wszystkie nagrodzone zostawały udokumentowane
w wydawnictwie MBA.
O wyjątkowości tego wydarzenia kulturalnego stanowi również jego lokalizacja. Kraków jest miastem
rozpoznawalnym w całej Europie. Sukces ten zawdzięcza przede wszystkim dziedzictwu historycznemu,
którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście dochodzi do ciągłej rywalizacji
starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się być wpisana w samą istotę miasta.
Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania spowodowały konieczność odstąpienia od kontynuacji
Biennale. MBA zastąpione zostało formułą Triennale, które w różnych formach organizacyjnych starało się
tworzyć płaszczyznę środowiskowego dialogu o architekturze, otwartego także na mieszkańców Krakowa.
Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie, poprzednią edycją powróciło na arenę kulturalnych
wydarzeń miasta, w pierwotnej formie, z dwuletnim cyklem organizacyjnym. Od 2015 roku MBA wpisane jest
do stałego kalendarza imprez organizowanych przez Miasto. MBA 2015 przeprowadzone pod hasłem „Ludzki
wymiar miejskich przestrzeni” odniosło spektakularny sukces.
Możliwość kontynuowania wieloletniej tradycji powszechnej i otwartej na społeczność dyskusji, poruszającej
aktualne problemy współczesnej architektury to także szansa na intelektualny „ferment”, sprzyjający uwrażliwieniu naszego miasta na problemy kreowania przyjaznego, zbudowanego miejskiego środowiska.
Kontynuacja tradycji Międzynarodowego Biennale Architektury ma być areną interdyscyplinarnej aktywności
środowisk twórczych, wpływającą na poziom architektonicznej kultury w Polsce, popularyzacji polskiej
architektury za granicą i czerpaniu doświadczeń z dokonań innych krajów.
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Temat MBA KRK 2017
W latach 70. XX wieku amerykański urbanista i dziennikarz William H. Whyte, pracujący w komisji planowania
przestrzennego w Nowym Jorku, przeprowadził badania ludzkich zachowań w przestrzeniach zurbanizowanych, inspirujące wielu jego następców. Obserwacje te posłużyły do opracowania analizy zachowań ludzi
i dynamiki miasta, pod tytułem „Street Life Project”. Na podstawie i pod wpływem przemyśleń, badań i prac
Whyte’a narodził się ruch zwany Placemaking.
Placemaking („tworzenie miejsc”), to koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej, która zakłada wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną. Placemaking ma
aktywować lokalne społeczności, angażować sąsiadów do tworzenia wspólnie użytkowanych miejsc, sprzyjać
poprawie zdrowia i samopoczucia, budować więzi sąsiedzkie. Placemaking to zarazem proces i filozofia
działania.
Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017 chce zainspirować społeczność krakowian tą ideą,
pobudzić ich wyobraźnię i (być może jeszcze) nieuświadomione potrzeby i możliwości.
Istnieją w mieście przestrzenie półprywatne. To krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich,
podzielonych płotami, ogrodzeniami z siatki, murami, wypełnionych głównie kubłami na śmieci lub samochodami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, służący nie wiadomo komu i w jakim celu, Cechują go źle utrzymane
trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.
Najbliższe MBA KRK 2017 zajmie się tymi właśnie przestrzeniami, tymi krajobrazami, na użytek Biennale
oznaczonymi w trzech charakterystycznych dla Krakowa odsłonach – kategoriach. Typowe wnętrza kwartałów śródmiejskich, a zwłaszcza kwartałów w modernistycznych partiach miasta, są co prawda prywatne, ale
mają wielu właścicieli i wielu użytkowników: mieszkańców czy przedsiębiorców zajmujących partery i kolejne
piętra okolicznych kamienic. Przestrzeń tych wnętrz, rozdzielona „świętą” własnością, tworzy krajobraz
często zdewastowany, niespójny, fizycznie podzielony, nietknięty jakąkolwiek integralną myślą, nietknięty
ręką architekta ani inną, niż tylko utylitarną potrzebą użytkownika. Biennale zamierza zaszczepić ideę
wspólnego kształtowania tego krajobrazu, dotyczącego wszystkich jego użytkowników w sposób racjonalny
użytkowo i piękny architektonicznie, bez zaniedbywania kwestii własności.
Czy przestrzeń – krajobraz wewnątrz kwartału miejskiego – może służyć mieszkańcom i innym użytkownikom
kamienic wokół niej usytuowanym jako wspólna przestrzeń półprywatna? Jak powinna wyglądać ta
przestrzeń, co powinna zawierać? Biennale powinno odpowiedzieć na te pytania, a jego odbiorcy – zwłaszcza
mieszkańcy miasta Krakowa – powinni mieć możliwość ustosunkowania się do propozycji architektów –
uczestników MBA KRK 2017. Chodzi o zainspirowanie dialogu służącego budowaniu dobra publicznego – czyli
dobrowolnej umowy, porozumienia właścicieli i użytkowników, które umożliwi im wspólne korzystanie
z większej przestrzeni.
Jak wspomniano, krajobraz osiedli post-PRL-owskich to kolejne zagadnienie – czy uda się tam stworzyć
przestrzeń półprywatną, a przynajmniej zadbaną i utrzymaną w ludzkiej skali? Czy wszystko wokół bloków
mieszkalnych jest „wspólne, czyli niczyje”? Czy jednak tam też może być pięknie a ukształtowanie może
sprzyjać szerszej integracji w bezpiecznym środowisku, nie tylko tkwieniu na przysłowiowej „ławce pod
blokiem”?
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Tytułem MBA KRK 2017 będzie zatem: „Podwórze – pole wyobraźni”.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji,
uwzględniającej poniższe zagadnienia:
•

Projektowanie miasta, począwszy od mikroskali

•

Miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej

•

Poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni

•

Poszukiwanie jedności w wielości przestrzeni.

Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości
przestrzeni publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez ich praktyczne walory, ale także w kategoriach
estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako
przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia,
fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej
publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie
rozumienia, partycypacji i kreacji najbliższego otoczenia w mieście.
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Gospodarzem Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017 jest Miasto Kraków.
2. Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski.
3. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem Międzynarodowego Biennale Architektury
Kraków 2017 przejmuje, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Krakowa, Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział Kraków.
Do objęcia Patronatem honorowym/medialnym MBA KRK 2017 zaproszeni zostali:
4. Patronat honorowy nad MBA KRK 2017 sprawują:
•

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

•

Minister Infrastruktury i Budownictwa

•

Wojewoda Małopolski

•

Marszałek Województwa Małopolskiego

5. Patronami medialnymi MBA KRK 2017 są:
•

ARCH – dwumiesięcznik SARP

•

Architektura Murator – miesięcznik

•

Architektura i Biznes – miesięcznik

•

TVP Kultura

•

TOK FM

•

Rzeczpospolita

6. Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:
•

Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny

•

Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński

•

Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk

•

Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska

•

Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek

•

Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý,
Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka
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§ 2.
[Konkursy MBA]
1. W ramach MBA KRK 2017 przeprowadzone zostaną trzy konkursy:
a)

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny

b)

Konkurs B – konkurs seminarium

c)

Konkurs C – konkurs multimedialny

2. Konkursy A i C są organizowane zgodnie z zasadami anonimowości i przeprowadzone zostaną
w oparciu o zasady konkursów architektonicznych opracowanych przez Stowarzyszenie Architektów
Polskich.
3. Konkurs B jest jawny. Nie obowiązują zasady anonimowości
4. Po rozstrzygnięciu Konkursów A i C organizatorzy zastrzegają sobie prawo ujawnienia nazwisk
wszystkich autorów prac.
5. Zgłoszenia w konkursach A, B i C, prace w Konkursach A i C oraz wszystkie pozostałe wymagane
dokumenty konkursowe należy składać lub przysyłać ́ (decyduje data stempla pocztowego) na adres
SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków. Składanie prac w godzinach pracy biura tj.:
• poniedziałek, środa, piątek od 9:00 do 14:00,
• wtorek, czwartek od 13:00 do 18:00.
W konkursie B przesyłanie prac (koniecznie w wersji elektronicznej) możliwe jest drogą mailową, vide
Regulamin Konkursu B.
6. Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów nastąpi w trakcie MBA KRK 2017.

§ 3.
[Uczestnicy konkursu]
1. Uczestnictwo w konkursach Biennale jest powszechne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych;
może być indywidualne lub zespołowe.
2. Uczestnikiem konkursów:
a) może być każda osoba pełnoletnia.
b) nie może być członek Jury ani osoby pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
oraz współzależności służbowej.
3. Udział w konkursach jest bezpłatny.
4. Uczestniczący we wszystkich konkursach MBA KRK 2017 wykonują i przesyłają prace na własny koszt
i ryzyko. Materiały nadsyłane na konkursy nie będą zwracane.
5. Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów, a w przypadku konkursów A i C również
w każdej z kategorii.
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§ 4.
[Jury]
Organizator MBA KRK 2017 powołuje jedno Jury do wszystkich konkursów, którego zadaniem jest nadzór nad
prawidłowym przebiegiem konkursów oraz wyłonienie zwycięzców. Do Jury zaproszeni zostali:
1) Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
2) Dorota Szlachcic, sędzia referent Konkursu A, Polska
3) Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
4) Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
5) Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
6) Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
7) Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
8) Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

§ 5.
[Grand Prix]
Spośród wszystkich prac nagrodzonych w konkursach A, B i C wybrana zostanie przez Jury nagroda Grand
Prix.

§ 6.
[Wydawnictwo MBA KRK 2017]
1. Prace oraz przyjęte abstrakty wystąpień nadesłane do udziału w konkursach zostaną opublikowane
w wydawnictwie MBA. W związku z powyższym, składający prace we wszystkich konkursach
zobowiązani są do dołączenia do pracy oświadczenia/zgody na publikacje nadesłanych prac
w katalogu i we wszystkich materiałach prasowych i publikacjach związanych z Biennale.
2. Organizator MBA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru prac publikowanych w wydawnictwie MBA KRK 2017, bez podania przyczyn.

§ 7.
[Wystawy i prezentacje MBA KRK 2017]
1. W trakcie MBA odbędą się wystawy prezentujące prace zgłoszone do konkursów A i C oraz osobiste
prezentacje materiałów multimedialnych zgłoszonych do konkursu B.
2. Organizator MBA KRK 2017 zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru prac eksponowanych na
wystawach i wygłaszanych jako prezentacje, bez podania przyczyn.
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§ 8.
[Pola eksploatacji]
1. Z chwilą nadesłania pracy na konkurs Autorzy – uczestnicy konkursów przenoszą na Organizatora
majątkowe prawa autorskie do Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach
eksploatacji („Pola Eksploatacji”):
a) kopiowanie, zwielokrotnianie Pracy Konkursowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD,
w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Organizatora Konkursu
b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję,
Internet i inne środki masowego przekazu,
c) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności
wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur,
opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
d) wykorzystanie Pracy Konkursowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Pracy
Konkursowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczególności w celu promocji MBA zarówno w Polsce, jak i zagranicą, przy czym przeniesienie praw autorskich do każdej odrębnej Pracy Konkursowej następuje z chwilą jej przekazania
Organizatorowi Konkursu. Nabycie następuje bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i co do
ilości wykorzystania. W razie powstania nowych pól eksploatacji, Autor zobowiązuje się do
uzyskania i przeniesienia na Organizatora Konkursu majątkowych praw autorskich do Utworów na
takich nowych polach eksploatacji.
2. Od daty przeniesienia majątkowych praw autorskich do każdego Utworu, autorzy przenoszą na rzecz
Organizatora MBA wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań Utworów oraz prawo do zezwalania na tworzenie opracowań Utworów, w przypadku,
gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na tworzenie opracowań Utworów.
3. Z chwilą wydania Organizatorowi MBA nośników, na których utrwalono Utwory autorzy przenoszą
na Organizatora MBA prawo własności tych nośników.
4. Autorzy oświadczają, że wszelkie Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się
posługiwał podczas tworzenia Pracy Konkursowej, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób
trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw
autorskich oraz ich dóbr osobistych;
5. Nadesłanie fotografii, filmu lub fotokastu na Konkurs C, jak i prezentacji multimedialnej na Konkurs
B, jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób
trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do
ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii lub w fotokaście albowiem utwór spełnia
wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
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(Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę
za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej,
jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności
politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez autora – uczestnika konkursu postanowień zawartych
powyżej korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora MBA naruszać będzie autorskie prawa
majątkowe lub osobiste osób trzecich, Autor zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora Konkursu na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaką Organizator Konkursu poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem
możliwości korzystania z Pracy konkursowej.
7. Prace w Konkursie B (pełne teksty wystąpień / prezentacje multimedialne) zakwalifikowane do
publicznej prezentacji nie będą odtwarzane i publikowane przez Organizatora MBA Kraków 2017
przed ich wygłoszeniem przez Uczestników w trakcie Biennale, za wyjątkiem abstraktów wystąpień
opublikowanych w katalogu Biennale.
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Rozdział 2.
Szczegółowe regulacje Konkursu A
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny

§ 9.
[Przedmiot konkursu]
1. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego
projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”,
przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji
zaproponowanych przez Organizatorów – A1, A2, A3.
2. Miasto to gra przestrzeni. Także gra ludzi budujących i wypełniających te przestrzenie. Naprzeciwległych krańcach typologii znajdziemy: z jednej strony prywatne mieszkanie, z drugiej zaś publiczny
rynek, plac czy ulicę. To skrajne rodzaje wnętrz (architektoniczne czy urbanistyczne), które w mieście
praktycznie nie stykają się ze sobą w przestrzeni. Rozdzielają je, albo łączą, przestrzenie pośrednie,
przejściowe, wypełniające, będące „na styku”, czyli „pomiędzy”. Taką przestrzenią „życia między
budynkami”, jak określił to już czterdzieści lat temu Jan Gehl, słynny duński urbanista, jest podwórze.
Spotkamy tu ludzi, których znamy – to sąsiedzi, listonosz, sprzątający, śmieciarze; obcych będzie tu
zdecydowanie mniej. Jak zatem zdefiniować przestrzeń podwórza? Jakie pokazać problemy i jak je
rozwiązać? To zadania uczestników konkursu A Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków
2017. Poszukujemy twórczego IMPULSU dla wzajemnego kształtowania człowieka i architektury.
§ 10.
[Lokalizacje]
1. Analizując tkankę miasta wyróżniono trzy zasadnicze rodzaje przestrzeni podwórza, i tak też
rozdzielono trzy nurty konkursu:
a) Miasto średniowieczne – przestrzeń A1: podwórze z wejściem od ulicy Floriańskiej 22, 50°
3'48.40"N, 19°56'23.35"E
b) Miasto XIX wieczne – przestrzeń A2: kwartał zabudowy wydzielony ulicami: Królewską, Józefitów,
Lea, Plac Inwalidów, 50° 4'12.49"N, 19°55'26.15"E
c) Miasto modernizmu powojennego – przestrzeń A3: otoczenie budynku przy ul. Słomianej 23, 50°
2'27.57"N, 19°55'36.17"E.
2. Szczegółowe materiały ilustrujące poszczególne lokalizacje znajdują się w materiałach konkursowych
do pobrania przez uczestników.
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§ 11.
[Zakres prezentacji]
Nie precyzuje się szczególnych wymagań co do skali i rodzajów rysunków. Projekty należy przedstawić ́ w taki
sposób, aby idea była czytelna i zrozumiała, tak dla fachowców jak i laików. Projekty należy przedstawić
w formie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w skali 1:500 lub 1:1000 (relacje przestrzenne) i detalu
architektonicznego 1:20 – 1:100 (obiekt, obiekty). Sposób prezentacji wszystkich prac jest dowolny w ramach
ustalonego wzoru.

§ 12.
[Technika prezentacji]
1. Dwie plansze dla jednego projektu o formacie 70 x 100 cm będą eksponowane w układzie pionowym,
obok siebie, co stworzy panel 150 x 100cm. Technika graficzna trwała. Nośniki plansz sztywne,
o grubości maksymalnej 4 mm (plansze na nośnikach grubszych nie będą mogły być wystawiane).
Wszystkie opisy i objaśnienia mają znajdować się na planszach i mają być w języku polskim lub
angielskim. Każdą planszę należy oznaczyć sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym (wymyślonym przez uczestnika) czcionką Arial wysokości 0,7 cm, umieszczonym w prawym górnym rogu,
w odległości 2,0 cm od górnej i bocznej krawędzi planszy w polu o wymiarach 6 x 0,7cm. Należy
zaznaczyć, że pole narożne o wymiarach 8 x 3 cm zostanie zaklejone w trakcie wtórnego kodowania
zastępczym numerem porządkowym. Nazwiska autorów i współautorów należy załączyć (na pobranej
wraz z materiałami projektowymi karcie autorów) w zaklejonej kopercie, oznaczonej wyłącznie
numerem identyfikacyjnym, tym samym, który został umieszczony na planszach (wielkość numeru
i jego umiejscowienie analogicznie do plansz projektu). Plansze projektowe oraz kopertę zawierającą
nazwiska autorów należy zapakować i opatrzyć numerem identyfikacyjnym.
2. Dla celów wydawniczych należy załączyć pliki graficzne plansz w formacie IBM PC (TIF nieskompresowany, CMYK, 300 DPI, dłuższy bok 20 cm, a dla rysunków kreskowych 700 DPI). Brak takiego
materiału oznaczać będzie rezygnację z uczestniczenia w wydawnictwie MBA KRK 2017.

§ 13.
[Kryteria oceny]
Podstawowymi kryteriami oceny prac konkursowych będą:
1) oryginalność prezentowanych rozwiązań i koncepcji;
2) spójność koncepcji z kontekstem;
3) trafność decyzji diagnostycznych i programowych.
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§ 14.
[Nagrody]
W konkursie A przewiduje się następujące nagrody:
1) I nagroda – 50 000 PLN
2) II nagroda – 30 000 PLN
3) III nagroda – 20 000 PLN
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału puli nagród.

§ 15.
[Harmonogram i składanie prac]
1. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 4.09.2017. Termin ten dotyczy także prac
nadsyłanych pocztą.
2. Pytania dotyczące konkursu architektoniczno-urbanistycznego, proszę kierować pod adres:
mba-competition@sarp.krakow.pl
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Rozdział 3.
Szczegółowe regulacje Konkursu B
Konkurs seminarium

§ 16.
[Przedmiot konkursu]
1. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład
w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym
tematem MBA KRK 2017. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace prezentujące wkład w teorię
i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni –
czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć (dowolnie wybranych
przez Uczestników) historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich
półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji.
2. Warunkiem koniecznym kwalifikacji pracy do publicznego wystąpienia jest dostarczenie
elektronicznej wersji abstraktu wystąpienia (max. 900 znaków ze spacjami i do 5 słów kluczowych)
oraz pełnego tekstu prezentacji (max. 9000 znaków ze spacjami), w języku polskim lub angielskim
(mile widziane obie wersje językowe!), według harmonogramu konkursu. Tekst prezentacji powinien
być zapisany pismem Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia
obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą (italic; informacja dla tłumaczy).
Abstrakt wystąpienia i słowa kluczowe, powinny być także zapisany pismem Times New Roman
o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz abstrakt wypowiedzi wraz z pełnym tekstem prezentacji,
powinny zostać wysłane drogą elektroniczną, na adres: mba-seminar@sarp.krakow.pl
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru (prekwalifikacji) prezentacji do
wygłoszenia, bez podania przyczyn wyboru. Z uwagi na ograniczenia czasowe programu Biennale,
możliwe jest zakwalifikowanie maksymalnie 30 wystąpień.

§ 17.
[Zakres i technika prezentacji]
1. Od uczestników oczekuje się osobistej prezentacji poglądów, przemyśleń i teoretycznych rozważań
lub projektów, w formie wykładu przedstawionego publicznie, przewidzianego na maksymalnie 10
minut. Prezentacje mogą być wygłaszane indywidualnie lub zespołowo, jednak czas każdego
wystąpienia (niezależnie od ilości osób je prezentujących) wynosi 10 minut i będzie przestrzegany
rygorystycznie przez moderatora seminarium. Prezentacja może odbywać się języku polskim bądź
angielskim – w obydwu wypadkach będzie tłumaczona symultanicznie na jeden z języków oficjalnych
Biennale.
2. Uczestnicy mogą korzystać z prezentacji multimedialnych. Ze względu na limit czasu, wszystkie
prezentacje należy dostarczyć drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 2 października 2017 – nie
będzie możliwości odtworzenia ich z własnego komputera. Sugerowane proporcje obrazu prezentacji
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to 16:9. Sugerowane formaty to *.ppt, *.pptx, *.pdf, *.jpg. Prosimy nie nadsyłać prezentacji
w formacie *.prezi (wersja programu online nie zadziała w trakcie odtwarzania). Podobnie prosimy
o wgranie do prezentacji filmów etc. (plików video, audio), by nie usiłować odtworzyć ich online.
Nadesłane prezentacje multimedialne, poza dniem prezentacji, bez wiedzy i zgody uczestników nie
będą dodatkowo upubliczniane przez organizatorów.

§ 18.
[Kryteria oceny]
Jury oceni wszystkie prace według kryteriów:
1) spójności tematu wystąpienia z tematem głównym Biennale
2) oryginalności, trafności i twórczego ujęcia prezentowanego tematu
3) komunikatywności i ekspresji / formy przekazu
§ 19.
[Nagrody]
W konkursie B przewiduje się następujące nagrody:
1) I nagroda – 10 000 PLN
2) II nagroda – 6 000 PLN
3) III nagroda – 4 000 PLN
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału puli nagród.

§ 20.
[Harmonogram i składanie prac]
1. Do dnia 16 sierpnia 2017 4 września 2017* – należy dostarczyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie
do udziału w Konkursie, stanowiące załącznik do „Warunków Uczestnictwa”. Uczestnicy muszą
wyrazić zgodę na publikację abstraktów swoich prac w materiałach związanych z MBA Kraków 2017.
2. Do dnia 4 września 2017 – dostarczenie do organizatorów elektronicznej wersji pełnego tekstu
prezentacji oraz abstraktu wystąpienia w zakresie wyszczególnionym w § 16 pkt. 2.
3. W dniu 11 września 2017 – nastąpi kwalifikacja abstraktów / ustalenie wstępnej listy wystąpień
w konkursie B – manifestów dopuszczonych do publicznej prezentacji w trakcie MBA 2017.
4. Najpóźniej w dniu 14 września 2017 – Komisarz organizacyjny ds. seminarium poinformuje
zgłaszających się o dopuszczeniu do prezentacji publicznej.
5. Najpóźniej do dnia 2 października 2017 – w przypadku otrzymania informacji od Komisarza konkursu
o dopuszczeniu Uczestnika / Uczestników do publicznej prezentacji wypowiedzi, Uczestnik powinien
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potwierdzić swoją osobistą obecność – i przesłać drogą mailową prezentację w formie elektronicznej
lub dostarczyć ją na nośniku do biura SARP w Krakowie (ewentualność dla Uczestników miejscowych).
6. Najpóźniej do dnia 7 października 2017 – przed rozpoczęciem Biennale, Uczestnicy zostaną
poinformowani o szczegółowym programie – dokładnej dacie i godzinie wystąpienia.
7. Dnia 12 i 13 października 2017 prezentacje odbywać się będą w dwóch 3-godzinnych sesjach,
w obecności jury i publiczności.
8. Pytania dotyczące konkursu – seminarium, proszę kierować pod adres:
mba-seminar@sarp.krakow.pl

* zmiana z dnia 8 sierpnia 2017
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Rozdział 4.
Szczegółowe regulacje Konkursu C
Konkurs multimedialny w kategoriach: esej fotograficzny, film i fotokast

§ 21.
[Przedmiot konkursu]
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA,
a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny.

§ 22.
[Kategorie]
1. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:
a)

„ESEJ FOTOGRAFICZNY” – może się składać minimalnie z 5 (pięciu) a maksymalnie z 12
(dwunastu) zdjęć.

b)

„FOTOKAST” – (multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat związany z tematyką
MBA, w której, obok zdjęć, mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika;
fotokast może mieć długość max. 3 min).

c)

„FILM” – krótka forma filmowa w popularnym formacie multimedialnym, o czasie trwania nie
przekraczającym 3min.

2. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii.

§ 23.
[Zakres i technika prezentacji]
1. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
2. Zdjęcia, fotokasty i filmy mogą być zgłoszone do Konkursu w formie plików cyfrowych przesłanych na
wskazany przez Organizatora Konkursu adres email. Z uwagi na wielkość plików dopuszczalne jest,
aby uczestnik podał link do lokalizacji plików. Powyższe nie zwalnia z obowiązku terminowego
przesłania karty zgłoszeniowej oraz – w przypadku zdjęć – odbitek w wymaganym formacie.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
a) zdjęcia – format pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie krótszy
niż 2000px oraz odbitka formatu 30x20cm
b) fotokasty – format pliku AVI lub FLV, rozmiar HD 1280 x 720, dźwięk: 44,1 kHz, klatki na sekundę:
25 fps, kodek: DiVX, FFD, XViD, H.264.
c) film – format pliku AVI lub FLV, rozmiar HD 1280 x 720, dźwięk: 44,1 kHz, klatki na sekundę: 25
fps, kodek: DiVX, FFD, XViD, H.264.
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4. Wraz ze zgłoszeniem materiałów do Konkursu ich autor lub reprezentujący go podmiot musi wysłać
na adres wskazany przez Organizatora w zamkniętej, opatrzonej godłem autora kopercie, czytelnie
wypełnioną kartę zgłoszeniową Konkursu.
5. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację utworu z godłem. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy oraz symbolu
kategorii, odpowiednio:
a) Fotografia „FT”
b) Fotokast „FK”
c) Film „FL”
na przykład: GODŁO 01FK.jpg.
6. W przypadku eseju fotograficznego po numerze pracy i kategorii powinna następować litera
określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01FTa.jpg; GODŁO 01FTb.jpg; GODŁO
01FTc.jpg, itd.
7. Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 250
znaków ze spacjami, przy czym godło, numer pracy, symbol kategorii, a w przypadku eseju
fotograficznego litery określające kolejność zdjęcia w serii, nazwa miejsca oraz data wykonania pracy
nie są do niej zaliczane. Opis musi zawierać informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu
lub miejscach itp. przedstawionych na zdjęciach, filmie lub fotokaście.
8. Długość opisów będzie weryfikowana przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega
sobie prawo do ich ewentualnego skracania bez powiadomienia Uczestnika Konkursu. Opisy te muszą
być w formacie dokumentu Word (.doc lub .docx) lub dokumentu tekstowego (.txt). Każda zgłoszona
tą drogą praca musi posiadać własny opis, którego tytuł musi być dokładnie taki sam, jak zgłaszana
praca, której dotyczy (w przypadku eseju fotograficznego należy przygotować jeden opis dla całej
serii).
9. Kartę zgłoszeniową dla uczestników konkursu zgłaszających zarówno zdjęcia, filmy, jak i fotokasty
należy pobrać ze strony Biennale i wydrukować, wpisać liczbę zgłaszanych materiałów, podpisać,
i przesłać na adres wskazany przez Organizatora.

§ 24.
[Kryteria oceny]
Podstawowymi kryteriami oceny prac konkursowych będą:
1) spójność przekazu z myślą przewodnią i głównym tematem MBA KRK 2017;
2) oryginalność prezentowanych wizji i koncepcji.
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§ 25.
[Nagrody]
Nagrody pieniężne przewidywane w konkursie:
1) nagroda w kategorii FT – 7 000 PLN
2) nagroda w kategorii FK – 7 000 PLN
3) nagroda w kategorii FL – 7 000 PLN

§ 26.
[Harmonogram]
1. Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej wraz z pracami jest warunkiem dopuszczenia zgłoszonych
materiałów do Konkursu. Karty zgłoszeniowe muszą być nadesłane w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „MBA – konkurs C” na adres organizatora, do 4 września 2017 (decyduje data stempla
pocztowego).
2. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu zgłoszone do dnia
4.09.2017 Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w trakcie MBA.
3. Pytania dotyczące konkursu multimedialnego, proszę kierować pod adres:
mba-multi@sarp.krakow.pl

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 27.
[Zapytania]
Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków,
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40
mba-office@sarp.krakow.pl
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