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Informacja 

o rozstrzygnięciu Etapu I Konkursu 

(English version below) 

 

Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu 

budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Na polecenie Sądu Konkursowego, pragnę poinformować o przebiegu i rozstrzygnięciu Etapu 

I. Konkursu.  

I. W terminie wskazanym przez Organizatora, wpłynęły 33 Prace Konkursowe. Jedna Praca 

Konkursowa została złożona po terminie. Praca ta została opisana jako złożona po terminie i nie 

została otwarta. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu Organizator przechowa 

nieotwartą pracę do rozstrzygnięcia Konkursu. 

II. Prace Konkursowe zostały otwarte przez Sekretarza Konkursu i wyeksponowane w sali dostępnej 

wyłącznie dla Sądu Konkursowego i Sekretarza. Prace wyeksponowano w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z wszystkimi planszami składającymi się na daną Pracę Konkursową jednocześnie. 

Części opisowe udostępniono obok poszczególnych Prac Konkursowych. Przed pierwszym 

zapoznaniem się z treścią Prac przez Sąd Konkursowy, Prace zostały zaszyfrowane przez 

Sekretarza Konkursu poprzez zasłonięcie Numerów Identyfikacyjnych i nadanie Pracom 

odrębnych kodów. Dotyczyło to zarówno plansz jak i części opisowych. Zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, część cyfrowa Prac Konkursowych została od nich odłączona i nie była udostępniana 

Sądowi Konkursowemu.   

III. W dniach 10 – 12 stycznia 2017 odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. Wszyscy Sędziowie 

zapoznali się z treścią Prac Konkursowych. Sąd Konkursowy, ustalił, że żadna z Prac złożonych w 

terminie, nie posiada wad skutkujących odrzuceniem bądź niemożliwością dokonania oceny takiej 

Pracy, w związku z czym wszystkie 33 Prace Konkursowe poddane zostały ocenie.  

IV. Po przeprowadzeniu dyskusji, Sąd Konkursowy w obecności pełnego składu, wybrał 10 Prac 

Konkursowych, które zostaną zaproszone do Etapu II.  

V. Sąd Konkursowy opracował zalecenia do Prac Konkursowych, które powinny być wzięte pod 

uwagę przy przygotowywaniu Pracy Konkursowej Etapu II. Zalecenia stanowią załącznik do 

niniejszej informacji. 

VI. W celu zapewnienia pełnej anonimowości Konkursu, Numery Identyfikacyjne Prac 

Konkursowych zaproszonych do Etapu II zostaną przesłane zbiorczo do wiadomości wszystkich 

Uczestników Konkursu zaproszonych do Etapu I, na wskazane przez nich adresy e-mail. Numery 

te nie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, pozostaną zatem nieznane Sądowi 

Konkursowemu aż do zakończenia Etapu II.  



Organizator pragnie niniejszym gorąco podziękować wszystkim Uczestnikom, którzy złożyli Prace 

Konkursowe, za wysiłek i czas poświęcony na udział w Konkursie.  

Marcin Belon 

 

 

Sekretarz Konkursu 

Załącznik: Zalecenia Sądu Konkursowego. 

 

 

 

Information  

about the results of Stage I of the Competition 

Regarding: the competition for the urban planning and architectural design concept for the new 

educational complex of the Academy of Music in Kraków 

Upon the request of the Competition Jury, I wish to inform of the organization and results of Stage I of 

the Competition 

I. Thirty three Competition Entries were submitted within the deadline specified by the Organizer. 

One Competition Entry was submitted after the deadline. This entry was marked as submitted 

after the deadline and was not opened. In accordance with the provisions of the Rules of the 

Competition, the Organizer will store the sealed entry until the resolution of the Competition. 

II. The Competition Entries were opened by the Secretary of the Competition and exhibited in a room 

made accessible only to the Competition Jury and Secretary. The entries were exhibited in a 

manner that allowed for all the boards submitted as one Entry to be viewed simultaneously. The 

descriptions were placed next to the individual Competition Entries. Before the Competition Jury 

saw the entries, they were coded by the Competition Secretary, who covered the identification 

numbers and assigned them separate codes. This was done both for boards and descriptive parts. 

In accordance with the provisions of the Rules of the Competition, the digital parts of the 

Competition Entries was removed from them and were not accessed by the Competition Jury.  

III. On January 10–12, 2017 the session of the Competition Jury took place. The Competition Jury 

assessed that none of the Entries submitted within the deadline had defects that would result in 

rejection of the entry or impossibility to evaluate it, thus all 33 Competition Entries were 

evaluated by the Jury.  

IV. After discussion, the Competition Jury, in full, chose 10 Competition Entries that shall be invited 

to Stage II of the Competition.  

V. The Competition Jury provided recommendations for the Competition Entries, which should be 

taken into account in preparation of Stage II Competition Entries. The recommendations are 

provided as an attachment to the hereby information. 

VI. In order to ensure full anonymity of the Competition, the Identification Numbers of the 

Competition Entries invited to Stage II will be sent to all Competition Participants who were 

invited to participate in Stage I to the email addresses they indicated. These numbers will not be 



published on the website of the Organizer, and will thus remain unknown to the Competition Jury 

until the end of Stage II.  

The Organizer wants to thank all Participants who submitted Entries for their effort and time devoted 

to the Competition.  

Marcin Belon 

 

 

Secretary of the Competition 

Attachment: Recommendations of the Competition Jury. 

 


