
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO  

RABATY BYLINOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W RYBNIKU PRZY UL. SAINT VALLIER 

dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybnik, rok szkolny 2021/2022 



Organizatorzy: 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku. 

Osoba do kontaktu: 

mgr inż. arch. Dagmara Jamrozowicz, sala lekcyjna nr 20. 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji zagospodarowania rabaty zlokalizowanej 

przy ul. Saint Vallier w Rybniku. Zwycięska praca będzie podstawą do realizacji przedmiotowej rabaty 

bylinowej w terenie podczas praktyk szkolnych przez uczniów ZSB pod kierownictwem Zarządu 

Zieleni w Rybniku. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSB w Rybniku oddziałów 3kA, 3AW8, 2AG8. 

2. Projekt rabaty można wykonać w zespole (max. 3 uczniów na zespół) lub indywidulanie. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 

Wyniki konkursu oraz nagroda: 

1. Nagrodą dla  Zwycięzców za I, II i III miejsce jest ocena celująca (z wagą 3) z wybranego przez 

ucznia przedmiotu zawodowego oraz 5 punktów dodatnich z zachowania. 

Uwaga! Uczniowie, którzy zgłoszą pracę konkursową otrzymają ponad to ocenę bardzo dobrą  

(z wagą 1) z wybranego przez ucznia przedmiotu zawodowego oraz 3 punkty dodatnie  

z zachowania. 

 

Terminy: 

1. Ostateczny termin składania prac konkursowych: 14 styczeń 2022 r. Prace należy składać 

bezpośrednio u nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Dagmary Jamrozowicz (sala nr 20). 

2. Ogłoszenie wyników: do 4 lutego 2022 r. 

Forma i wymagania dotyczące prac konkursowych: 

Projekt koncepcyjny należy wykonać w postaci rzutu i wizualizacji techniką barwną w aspekcie 

letnim w skali dobranej do wielkości wybranego formatu arkusza.    

W opracowaniu projektu koncepcyjnego należy uwzględnić gatunki roślin wg załączonego 

wykazu roślin (załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu) oraz sporządzić wykaz wybranych roślin 

w formie tabeli pn. Wykaz projektowanych roślin, podać rozstawę roślin oraz ilość sztuk  

pod projektowane obsadzenia (należy wyliczyć zapotrzebowanie roślin pod obsadzenie 

przedmiotowego terenu). 

Uwaga! Rabata powinna mieć zaprojektowany szkielet z krzewów, który będzie wiązać skarpę 

oraz aby zimą nie pozostał pusty plac. 

Forma, technika barwna, rozmiar arkusza wg. uznania uczestników Konkursu. 

Kryteria oceniania prac konkursowych: 



1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 

organizatora (w tym przedstawicieli Zarządu Zieleni w Rybniku). 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

- poprawnie wykonanego projektu zgodnie z tematem konkursu, tj. Wykonanie rabaty 

bylinowej  (zastosowanie odpowiednich gatunków roślin, zastosowanie zasad kompozycji 

rabaty bylinowej, zaprojektowania rabaty uwzględniając otoczenie terenu, itp.), 

- czytelności i spójności projektu pomiędzy rzutem zagospodarowania terenu, legendą, 

wizualizacją - mając na względzie oznaczenia graficzne, wykaz projektowanych roślin itp., 

- inwencji, pomysłowości oraz wrażenia estetycznego wykonanej pracy. 

Załączniki do przedmiotowego Regulaminu: 

- Załącznik nr 1 – wykaz roślin możliwych do zastosowania, 

- załącznik nr 2 – plan sytuacyjny, 

- załącznik nr 3 – zdjęcia terenu objętego opracowaniem, 

- załącznik nr 4 – lokalizacja terenu. 

 

 

 

 


