
Kraków, 05.10.2016 

 

Informacja Organizatora konkursu o zasadach i procedurach udziału w wizji lokalnej 

 

Uczestników konkursu, zaproszonych do składania Prac konkursowych I etapu, uprzejmie 

informujemy o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie wyznaczonym dla zaprojektowania 

nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali 

koncertowej). Ponieważ teren ten jest aktualnie użytkowany przez jednostkę wojskową podległą pod 

resort obrony narodowej, wstęp na teren obwarowany jest wymaganiami i procedurami określonymi 

w Decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i 

realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej /Dziennik 

Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. poz. 33/. Dodatkowo obowiązują 

obostrzenia związane z zabezpieczeniem antyterrorystycznym. 

W związku z powyższym prosimy, aby osoby i pracownie zainteresowane wizją lokalną przesłały na 

adres: konkurs@amuz.krakow.pl imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego lub 

paszportu osób wytypowanych przez Uczestnika konkursu do udziału w wizji lokalnej. Ponadto, w 

przypadku cudzoziemców także informację o obywatelstwie.  

O możliwym terminie wizji lokalnej poinformowani zostaną Uczestnicy, którzy zgłosili chęć udziału w 

wizji lokalnej i przesłali dane swoich przedstawicieli wytypowanych do udziału w wizji. 

Informujemy, że zasady wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki wojskowej reguluje 

Rozdział 6 wyżej przywołanej Decyzji, co w praktyce oznacza, że w ich przypadku zgoda na wizję 

lokalną jest poprzedzona specjalną procedurą prowadzoną przez instytucje podległe resortowi 

obrony, która trwać może kilka tygodni. Proponujemy więc, aby zgłoszenie chęci udziału w wizji 

lokalnej i dane osób wytypowanych zagraniczni Uczestnicy konkursu przesłali na wyżej wskazany 

adres mailowy w możliwie szybkim terminie.  

Informujemy, że na terenie wyznaczonym dla zaprojektowania nowego zespołu budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali koncertowej), użytkowanym przez 

jednostkę wojskową podległą pod resort obrony narodowej, obowiązują ograniczenia w zakresie 

filmowania i fotografowania – o szczegółach w tym zakresie zostaniecie Państwo poinformowani 

podczas wizji lokalnej. 
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