Pytania i odpowiedzi:

1. Mam pytanie odnośnie wynagrodzenia za złożenie pracy konkursowej czy i w jakiej kwocie
planowany jest zwrot kosztów za wykonaną pracę?
W ramach konkursu nie planujemy zwrotu kosztów za wykonaną pracę.
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna.
2. Zgłoszenie zespołu - czy należy użyć jakiegoś specjalnego formularza, czy podać dane
uczestników mailem, czy też za zgłoszenie można przyjąć złożenie pracy u Państwa?
Zgłoszeniem jest złożenie pracy.
3. Oznaczenie pracy - czy prace są anonimowe, kodowane, czy też jawne (opisane nazwiskiem)?
jeśli kodowane, to czy są jakieś wytyczne co do zasad kodowania?
Prace są jawne, można je dowolnie opisać. Jeżeli ktoś życzy sobie anonimowość, proszę o takie
zastrzeżenie, wówczas nie będziemy ujawniać nazwiska.
4. Forma pracy - plansza, teczka czy prezentacja w wersji elektronicznej; czy mamy ją przekazać
w formie materialnej, zapisu cyfrowego na płycie czy też w formie przekazu mailowego?
Forma pracy dowolna, najwygodniejsza dla uczestnika – wersja elektroniczna, rysunek, plansza itp.
5. Zakres opracowania - jak się domyślam, z załączonego podkładu cadowskiego, tematem
opracowania jest lobby + showroom; czy w ramach opracowania należy projektować nie
tylko "ekspozycję" ale również ściany, podłogi i sufity wraz z oświetleniem?
Tematem konkursu jest ekspozycja w showroom razem ze ścianami. Podłogi i sufity z oświetleniem
pozostają niezmienione.
6. Czy posiadacie Państwo, więcej dokumentacji dotyczącej Waszego biura, czyli przekroje,
widoki ścian, opis? Czy istnieje możliwość otrzymania zdjęć biura?
Na stronie www.assaabloy.com umieściliśmy zdjęcia showroomu.
7. Czy trzeba się zgłosić przed czy też nie trzeba i samym zgłoszeniem jest złożenie pracy.
Złożenie pracy jest samym zgłoszeniem do konkursu.
8. W jaki sposób koduje się prace jeśli nie jawny?
Prace są jawne, można je dowolnie opisać. Jeżeli ktoś życzy sobie anonimowość, proszę o takie
zastrzeżenie, wówczas nie będziemy ujawniać nazwiska.
9. Czy to jest projekt koncepcyjny czy wykonawczy do realizacji?
Projekt jest koncepcyjny, który może mieć możliwość realizacji.

10. W regulaminie jest podana data 02.01.2019 zwiedzania obiektu , czy jest jakaś godzina, czy
trzeba się zapisać przed na "zwiedzanie", czy będzie ktoś kto wpuszcza, oprowadza, czy
trzeba podać jakieś nazwisko żeby wejść na teren budynku?
Od 2.01.2019 można zobaczyć powierzchnię w godzinach 8:30 – 16:30. Proszę wcześniej do mnie
zadzwonić w celu zgłoszenia ochronie.
11. Określenie zakresu powierzchni najmu przeznaczonej na showroom i ewentualne
pomieszczenia towarzyszące 232,8 m2
Wysokość całkowita wynosi 3,91 m, wysokość ścianek profilowych 2,75 m.
12. Wobec faktu, że nagroda główna (i jedyna) jest bardzo niska wobec przeciętnego nakładu
pracy przy pracach konkursowych, proszę o określenie jakie są szanse na odpłatne
opracowanie projektu wykonawczego (w przypadku wygranej w konkursie), co byłoby
elementem swoistego "wynagrodzenia"?
Zgodnie z § 14 Regulaminu Organizator przewiduje możliwość wykorzystania pracy konkursowej w
projekcie wykonawczym. Wynagrodzenie za projekt wykonawczy na zasadach obowiązujących na
rynku.
13. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdyby strony nie doszły do porozumienia w zakresie
ceny opracowania wykonawczego, nie będzie możliwe bez zgody autora koncepcji
konkursowej jej wykorzystanie przez innego projektanta (zastrzeżenie praw autorskich
intelektualnych).
Zgodnie z § 12 praca przechodzi na własność firmy ASSA ABLOY. Gwarantujemy, że nie będzie ona
wykorzystana przez innego projektanta.

