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Dotyczy:  

„Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego 

Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu” 

 

 

WYJAŚNIENIA 16 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

(PYTANIA 105 do 113) 

 

 

 

PYTANIA 105            

W związku z decyzją Organizatora konkursu dotyczącą możliwości przedstawienia pracy konkursowej 

na maksymalnie 15 planszach prosimy o informację o sposobie prezentacji plansz. Ze względu na 

rozmiar rysunku PZT konieczne jest lokalizowanie go przynajmniej na dwóch połączonych planszach. 

W związku z tym, prosimy o odpowiedź czy będą prezentowane w dwóch rzędach (wysokość 

sumaryczna plansz 140 cm, w przypadku nieparzystej ilości plansz będzie to trudne ułożenie) czy może 

w trzech rzędach (wysokość sumaryczna plansz 210cm, przy parzystej ilości plansz będzie to trudne 

ułożenie)? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator planuje w trakcie oceny Prac konkursowych prezentację prac w trzech rzędach poziomach 

(każdy rząd po 5 plansz). W przypadku wystawy pokonkursowej możliwe będzie, że prezentacja plansz 

będzie w dwu rzędach (pierwszy rząd 7 plansz, drugi rząd 8 plansz. Na dzień dzisiejszy niestety Organizator 

nie może sprecyzować ostatecznie sposobu prezentacji prac na wystawie. 

 

 

PYTANIA 106            

Czy Organizator dopuściłby ilość plansz powiększoną do max. 16 sztuk (B1 poziomo) ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator podtrzymuje wymóg maksymalnie 15 plansz graficznych w formacie 100x70 cm. 

 

 

PYTANIA 107            

Czy grubość przesłanej płytki jest docelową grubością makiety otoczenia? Proszę o informację czy 

makieta, którą przygotuje uczestnik ma być tej samej grubości co przesłana przez Organizatora płyta. 

Jeżeli tak prosimy o rozważenie zmiany grubości podstawy do wymiaru dwóch płyt nałożonych jedna 

na drugą. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Grubość płytki jest docelową grubością wgłębienia w makiecie matce, górna płaszczyzna płytki po włożeniu 

w makietę matkę licuje z płaszczyzną makiety. 

 

 

PYTANIA 108            

Czy na makiecie będzie zieleń - drzewa. 

 

ODPOWIEDŹ: 



 
 

 

Na makiecie matce nie będzie zieleni / drzew. 

 

 

PYTANIA 109            

Prosimy o informację w jakim kolorze zostanie wykonany poziom terenu (ulice, tereny zielone) makiety 

matki wokół płytki, którą otrzymaliśmy. Płytka jest w kolorze ciemnoszarym, natomiast jak widzimy 

na udostępnionych zdjęciach zrealizowanych fragmentów makiety teren jest biały wobec czego nie 

wiemy czy zlecić modelarzowi przemalowanie płytki na biało. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Makieta matka jest monochromatyczna biała (domy, ulice, teren etc.) , płytka jest pomalowana tylko szarą 

farbą podkładową bo powstawała i musiała być dostarczona uczestnikom, na etapie przed malowaniem 

makiety matki. Uczestnik konkursu może pomalować płytkę na kolor biały. 

 

 

PYTANIA 110           

Czy płytka do modelu służy jako wzór do stworzenia nowej własnej podkładki modelowej? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Model należy zbudować na dostarczonej płytce i do niej go przytwierdzić na stałe żeby była pewność, że 

wpasuje się w makietę matkę. 

 

 

PYTANIA 111            

Jak jest wysokość modelu matki? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Bok makiety matki ma 11 cm Wgłębienie na makiety uczestników konkursu ma głębokość taką jak grubość 

płytki. 

 

 

PYTANIA 112            

Prosimy o przesłanie zdjęć charakteru modelowego zieleni niskiej i wysokiej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Na makiecie matce nie będzie zieleni / drzew. 

 

 

PYTANIA 113           

Prosimy o informację, kiedy zostaną udostępnione zdjęcia modelu matki ukazujące teren wokół płytki, 

tj. bezpośrednie otoczenie projektowanego budynku. Prosimy o dokładne pokazanie miejsc styku 

modelu matki z modelem wykonywanym na płytce - miejsca wokół płytki. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zdjęcia ostatecznej wersji makiety matki zostaną udostępnione do dnia 06.08.2021 r. 

 

 

………….…………………………………….. 

Rafał Mroczkowski 

Sekretarz Konkursu 

 


