
REGULAMIN III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FUTUWAWA 

Konkurs na projekt dla przestrzeni publicznej Warszawy (w jej administracyjnych 
granicach) organizowany jest przez Fundację Puszka, zwaną dalej Organizatorem, 
w ramach portalu FUTUWAWA (futuwawa.pl).

I. Cel konkursu

a) Wyłonienie spośród nadesłanych prac najciekawszego projektu dotyczącego 
przestrzeni publicznej Warszawy przyszłości;
b) Zaangażowanie środowisk artystycznych w twórcze i aktywne współtworzenie portalu 
futuwawa.pl;
c) Trwałe zainteresowanie warszawiaków przestrzenią i kondycją swojego miasta, a także 
zachęcenie ich do proponowania własnych oraz oceny rozwiązań innych;
d) Wszechstronny namysł nad przestrzenią publiczną Warszawy dzięki prezentacji 
projektów oraz użytkowaniu platformy wymiany opinii;
e) Promocja twórców oraz ich projektów w Polsce i za granicą.

II. Przedmiot konkursu

a) Przedmiotem Konkursu jest:
• projekt dla Warszawy przyszłości w kategorii „PORY ROKU” z zakresu: 

architektury i urbanistyki (budynki, rozwiązania urbanistyczne, mosty, przestrzenie 
zielone, akweny wodne, meble miejskie i inne) i sztuki w przestrzeni publicznej 
(instalacje, rzeźby, pomniki, murale i inne), nieprezentowany wcześniej publicznie, 
który odnosi się do tematycznego zagadnienia PÓR ROKU w Warszawie.

• projekt dla Warszawy przyszłości z zakresu: architektury i urbanistyki (budynki, 
rozwiązania urbanistyczne, mosty, przestrzenie zielone, akweny wodne, meble 
miejskie i inne) i sztuki w przestrzeni publicznej (instalacje, rzeźby, pomniki, murale 
i inne). Projekt może być wcześniej prezentowany publicznie.

b) Jako konkursowe projekty przyjmowane są:
• nowatorskie i śmiałe pomysły sprofilowane pod konkretną przestrzeń Warszawy;
• projekty utopijne/dystopijne oraz futurystyczne;



• projekty gotowe do realizacji, które nie zostały zrealizowane w przestrzeni miejskiej 
Warszawy ze względów planistycznych, technologicznych, finansowych i wielu 
innych.

III. Nagrody

a) Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach, z czego jedna jest nagrodą tematyczną:

• Nagroda Tematyczna Jury Konkursowego „PORY ROKU” – projekt z zakresu 
architektury, urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej nieprezentowany wcześniej 
publicznie, który odnosi się do tematycznego zagadnienia PÓR ROKU w 
Warszawie. Nagroda: 5000 zł. 

• Nagroda Jury Konkursowego – projekt dla Warszawy przyszłości z zakresu 
architektury, urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Kategoria dopuszcza 
wszelkiego rodzaju tematy. Projekt może być wcześniej prezentowany publicznie. 
Głosowanie Jury Konkursowego obejmuje projekty z wyłączeniem projektów 
z kategorii „PORY ROKU”. Nagroda: 3000 zł. 

• Nagroda Internautów – głosowanie obejmuje wszystkie projekty biorące udział 
w III Edycji Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA. Nagroda: 2000 zł. 

b) W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

c) Kwoty nagród są kwotami netto i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.

IV. Terminy

Nadsyłanie projektów: 15 maja 2014 – 15 lipca 2014

Głosowanie Jury Konkursowego oraz internautów: 1 sierpnia 2014 – 30 sierpnia 2014

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagród: do 15 października 2014



V. Uczestnicy Konkursu

a) Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.

b) Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo.

c) Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, międzynarodowy.

VI. Zasady uczestnictwa w konkursie

a) Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów.

b) Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

• projekt, czyli:

– wizualizacje/rzuty/przekroje/grafiki/fotografie dostarczone w formacie .JPG/.PNG 300 
dpi. W przypadku przesłania planszy, poszczególne wizualizacje z planszy należy 
dodatkowo wysłać jako osobne pliki;

– film/animację w formacie .mp4 przygotowane do emisji w portalach YouTube lub Vimeo.

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).

c) Uczestnik zobowiązany jest w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć kategorię nagrody, 
do której zgłasza swój projekt (Nagroda Tematyczna Jury Konkursowego lub Nagroda Jury 
Konkursowego).

d) Projekt oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres futu@futuwawa.pl 
(jako załącznik lub w postaci linku do pobrania).

e) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego, jeśli 
zdaniem Organizatora projekt nie jest zgodny z celami i założeniami Konkursu lub został 
przesłany po terminie określonym w Regulaminie Konkursu w punkcie IV.

f) Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na prezentację projektu 
na portalu futuwawa.pl oraz w innych mediach drukowanych i elektronicznych z 
uwzględnieniem zachowania praw autorskich Uczestnika Konkursu do nadesłanego 
projektu.



g) Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia konkursowej pracy na portalu 
futuwawa.pl oraz poddania go głosowaniu Jury Konkursowego i internautów.

h) Zgłaszając projekt do Konkursu Uczestnik oświadcza, że projekt ten jest jego autorstwa 
oraz nie narusza przepisów prawa polskiego oraz dóbr osób trzecich.

i) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie oraz pracownicy Fundacji Puszka 
(Organizatora Konkursu), Jury Konkursowego oraz portalu futuwawa.pl, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin.

j) Udział w konkursie jest bezpłatny.

VII. Jury Konkursu 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:

• Sebastian Cichocki (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

• Prof. Mirosław Duchowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

• Prof. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska)

• Marcin Mostafa (Oddział Warszawski SARP)

• dr Kacper Pobłocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

• dr Elżbieta Anna Sekuła (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej)

• Marta Żakowska (redaktorka naczelna "Magazynu Miasta")

2. Promotorzy nadesłanych prac oraz osoby pozostające z uczestnikiem konkursu 
w relacji mogącej stwarzać wątpliwości co do bezstronności, nie otrzymają do 
oceny prac tych uczestników i nie biorą udziału w głosowaniu nad pracami tych 
uczestników.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie futuwawa.pl, a także poprzez wiadomość 
e-mail wysłaną do zwycięzcy na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do 
Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

a) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 



tym samym każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych.

b) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, 
z której korzystać będą uczestnicy Konkursu; za działania osób trzecich związanych 
z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

c) W przypadku, kiedy projekt jest pracą powstałą podczas studiów (np. projekt 
dyplomowy), należy zawrzeć tę informację w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku 
pominięcia tego faktu, Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia niniejszej 
informacji. 

d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

e) Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących treści Regulaminu oraz przedmiotu i 
zasad Konkursu udziela redakcja portalu FUTUWAWA pod adresem: futu@futuwawa.pl


