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O  KONKURSIE  DLA  STUDENTÓW  „MULTI  COMFORT STUDENT
CONTEST”  2019

Konkurs dla Studentów „Multi Comfort Student Contest” to
dwuetapowy  konkurs  międzynarodowy,  oparty  na zasadach
Programu  Multi  Comfort  opracowanego  przez  Saint- Gobain. Po raz
pierwszy został on zorganizowany w roku 2004 przez Saint-Gobain Isover w Serbii, a w roku 2005 stał
się wydarzeniem o randze międzynarodowej. Ostatnia edycja konkursu, która odbyła się w Dubaju,
przyciągnęła ponad 2200 studentów z 28 krajów. 

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania do Miasta Mediolan, wykładowców uczestniczących
w Dniu Wykładowcy oraz Saint-Gobain Italy za wsparcie podczas opracowywania niniejszego zadania
konkursowego. 

SPONSORZY
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. KONTEKST KONKURSU 

Mediolan stoi obecnie przed nowym etapem rozwoju. 
Do roku 2030 ponad 12.000 jego mieszkańców będzie w 
wieku powyżej 85 roku życia, a 50.000 osób będzie należeć 
do grupy ludzi młodych, w wieku pomiędzy 18 a 34 rokiem 
życia. 

Celem opracowywanego właśnie planu rozwoju miasta 
jest zapewnienie otwartych możliwości wzrostu, wszędzie i dla każdego. Nie wolno nikogo pomijać. 
Należy koncentrować wysiłki zarówno w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach. Jednocześnie 
rozwój musi być zrównoważony i musi zmierzać do poprawy życia wszystkich mieszkańców 
Mediolanu. 

Do roku 2030, zgodnie z planami Miasta Mediolan, miasto ma stać się centrum globalnej sieci 
łączącej ludzi i miejsca poprzez nowe platformy,  przyciągające ludzi możliwościami rozwoju 
osobistego, zawodowego i społecznego, stawiające jeszcze bardziej na poszanowanie środowiska i 
promujące upowszechnianie zrównoważonego podejścia do procesu ciągłej regeneracji w rozwoju 
miasta. 

Zadaniem stojącym przed 15. edycją międzynarodową Konkursu dla Studentów „Multi Comfort 
Student Contest” organizowanym przez Saint-Gobain w ścisłej współpracy z Miastem Mediolan jest
ożywienie i przywrócenie integracji z miastem okolic stacji metra Crescenzago zgodnie z wizją 
#milano2030.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć wizję przyszłego zrównoważonego zagospodarowania 
obszaru stacji metra Crescenzago zintegrowanego z przestrzenia miejską, z uwzględnieniem 
regionalnego kontekstu tej lokalizacji. Projekt wymagał będzie renowacji trzech istniejących 
budynków na potrzeby nowego zagospodarowania zakładającego mieszane sposoby użytkowania, 
obejmujące funkcję mieszkaniową, przestrzeń publiczną oraz usługi. Projekt ma być innowacyjny, 
zrównoważony, energooszczędny oraz musi spełniać kryteria Programu Multi Comfort.

Zaproponowane rozwiązanie powinno:

 Uwzględniać wizję rozwoju Miasta Mediolan do roku 2030 (#milano2030)

 Wpasowywać się w tereny sąsiadujące z terenem projektu i poszerzać je

 Być przystępne pod względem kosztowym

 Proponować rozwiązanie konstruktywnego i zrównoważonego rozwoju społeczności 
lokalnej w Mediolanie. 

1.2. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KONKURSIE?
Uczestnikami konkursu mogą być studenci architektury studiujący na uczelniach mieszczących się w 
krajach, w których konkurs jest organizowany. Udział mogą wziąć wszyscy studenci od 1. do 6. roku 
studiów, indywidualnie lub zespołowo w drużynach 2-osobowych. Na życzenie lokalnej organizacji 
Saint-Gobain oraz w zależności od specyfiki poszczególnych państw, akceptowane mogą być też 
drużyny 3-osobowe. 
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Jeden student nie może być członkiem dwóch różnych drużyn zgłaszających swoje projekty w tej 
samej edycji konkursu. Każda drużyna może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. Drużyna nie 
może uczestniczyć w dwóch różnych etapach ogólnokrajowych. 

1.3. INSTYTUCJA ROZSTRZYGAJĄCA
Instytucją rozstrzygającą w konkursie jest Saint-Gobain z udziałem lokalnych organizacji Saint-Gobain 
w lokalizacjach, w których odbywają się poszczególne etapy ogólnokrajowe. 

Menadżer Międzynarodowy ds. Konkursu dla Studentów „Multi Comfort Student Contest”

 Pamela Hernandez / pamela.hernandez@saint-gobain.com

Lokalni liderzy SG w każdym kraju:

 Wykaz danych kontaktowych dostępny jest na stronie www.multicomfort.saint-
gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Contacts

1.4. FORMA I ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs dla Studentów „Multi Comfort Student Contest” składa się z dwóch etapów:

ETAP PIERWSZY

o Etapy Ogólnokrajowe we wszystkich państwach, w których organizowany jest konkurs.

ETAP DRUGI

o Etap Międzynarodowy, który odbędzie się w czerwcu 2019 r. i w którym uczestniczyć będą 
wszyscy zwycięzcy Etapów Ogólnokrajowych

ETAP PIERWSZY

1.4.1. ETAPY OGÓLNOKRAJOWE W PAŃSTWACH ORGANIZUJĄCYCH KONKURS LOKALNIE

1.4.2. Mają miejsce we wszystkich państwach, w których lokalne organizacje Saint-Gobain 
organizują konkurs.

1.4.3. Lista państw uczestniczących w 15. edycji konkursu dostępna jest pod adresem 
https://multikomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Contacts. 
Wykaz ten może ulec zmianie do dnia 31 marca 2019 r. 

1.4.4. Zwycięskim projektom przyznane zostaną nagrody. Decyzję o liczbie i wartości 
przyznanych nagród podejmie każda organizacja lokalna. Informacje na temat liczby i 
wartości nagród na tym etapie zostaną ogłoszone osobno przez każde państwo. 

1.4.5. Zwycięskie projekty z każdego państwa zostaną zaproszone do udziału w Etapie 
Międzynarodowym. 

1.4.6. UCZESTNICTWO W ETAPACH OGÓLNOKRAJOWYCH 

1.4.7. Etapy te są otwarte dla wszystkich studentów architektury.

1.4.8. Studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 studiują na uczelniach w państwie 
organizującym Etap Ogólnokrajowy. Studenci będący na stypendiach, uczestniczący w 
programach wymiany międzynarodowej, czy w inny sposób studiujący w danym państwie
mogą wziąć udział w Etapie Ogólnokrajowym organizowanym w państwie, w którym 
studiują w roku akademickim 2018/2019.
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1.4.9. Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla wszystkich studentów od 1. do 6. roku 
studiów. Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo w grupach 
dwuosobowych. Na życzenie lokalnej organizacji Saint-Gobain oraz w zależności od 
specyfiki poszczególnych państw, akceptowane mogą być też zespoły 3-osobowe.

1.4.10. Jeden student nie może być członkiem dwóch różnych zespołów zgłaszających swoje 
projekty w tej samej edycji konkursu. Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jeden 
projekt. Zespół nie może uczestniczyć w dwóch różnych etapach ogólnokrajowych. 

1.4.11. REJESTRACJA I KORESPONDENCJA OFICJALNA W RAMACH ETAPÓW 
OGÓLNOKRAJOWYCH 

1.4.12. Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie studenckim muszą zarejestrować się online
na stronie https://multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > 
Registration

1.4.13. Rejestracji dokonuje drużyna. Brak rejestracji lub podanie niepełnych lub 
nieprawdziwych danych będzie skutkować dyskwalifikacją w konkursie. 

1.4.14. Termin rejestracji do Etapów Ogólnokrajowych upływa z dniem 31 marca 2019 r. 
Organizacja lokalna może przesunąć ten termin na dzień lepiej odpowiadający 
harmonogramom zajęć uczelni wyższych w danym państwie. Termin ten należy sprawdzić
u organizatora lokalnego. 

1.4.15. Cała oficjalna korespondencja dotycząca ogólnej organizacji konkursu oraz jego etapu 
międzynarodowego będzie przesyłana pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników 
zarejestrowanych online w tej edycji. 

1.4.16. PROCEDURA ETAPÓW OGÓLNOKRAJOWYCH

Dokładny sposób zgłaszania projektów na etapie ogólnokrajowym, jak również 
harmonogram etapu ogólnokrajowego określą odpowiednie organizacje lokalne. Zaleca 
się stosowanie tego samego formatu plakatu jak w przypadku Etapu Międzynarodowego.

ETAP DRUGI

1.4.17. ETAP MIĘDZYNARODOWY

1.4.18. Etap międzynarodowy konkursu odbędzie się w Mediolanie we Włoszech w terminie 5-8 
czerwca 2019 r. 

1.4.19. Do Etapu Międzynarodowego zaproszonych zostanie nie więcej niż 60 drużyn, w 
zależności od liczby państw uczestniczących w konkursie. Z jednego państwa udział w 
Etapie Międzynarodowym mogą wziąć nie więcej niż trzy zwycięskie drużyny z Etapu 
Ogólnokrajowego. 

1.4.20. W Etapie Międzynarodowym jedna drużyna może składać się najwyżej z 2 uczestników. 
(Na życzenie lokalnej organizacji Saint-Gobain oraz w zależności od specyfiki 
poszczególnych państw, akceptowane mogą być też zespoły 3-osobowe.)

1.4.21. W ramach Etapu Międzynarodowego projekty konkursowe będą wystawione w celu ich 
przeanalizowania i omówienia. Ponadto autorzy projektu będą mieli możliwość 
wyjaśnienia koncepcji projektowej swojego rozwiązania przed jury konkursu oraz 
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wszystkimi uczestnikami w formie krótkiej prezentacji (5-6 min.). Wszystkie prezentacje 
będą transmitowane na żywo przez Internet. 

1.4.22. Po prezentacjach będą miały miejsce obrady jury oraz uroczystość przyznania nagród w 
konkursie. 

1.4.23. Międzynarodowe jury przyzna trzy nagrody w Etapie Międzynarodowym konkursu. 
Dodatkowo jury może przyznać nagrody specjalne za nietuzinkowe koncepcje 
przedstawione przez uczestników konkursu. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 

1.5. NAGRODY
Na każdym z dwóch etapów konkursu mogą być przyznane maksymalnie trzy nagrody pieniężne za 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dodatkowo organizacja lokalna może przyznać nagrody specjalne. 

Etapy Ogólnokrajowe:

Informacje dotyczące wartości i liczby nagród w Etapach Ogólnokrajowych  podadzą lokalne 
organizacje Saint-Gobain. 

Etap międzynarodowy:

o 1. Nagroda 1500 €

o 2. Nagroda 1000 €

o 3. Nagroda 750 €

o Nagroda Specjalna 500 €

o Nagroda Studentów 500 €

Zarówno w przypadku Etapów Ogólnokrajowych, jak i Etapu Międzynarodowego, Organizator 
konkursu Saint-Gobain we współpracy z lokalnymi organizacjami Saint-Gobain może zdecydować o 
przyznaniu większej bądź mniejszej liczby nagród niż wskazano powyżej, w zależności od oceny 
poszczególnych projektów przez jury. 

1.6. HARMONOGRAM KONKURSU
Dystrybucja zaproszeń do zgłaszania projektów w konkursie w ramach imprezy informacyjnej:

 Październik 2018 r. 

ETAPY OGÓLNOKRAJOWE

Rejestracja do Etapów Ogólnokrajowych

 Wszystkie formularze rejestracyjne należy wypełnić online pod adresem 
www.multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Registration. 
Wszystkie drużyny, które nie dokonają rejestracji online bądź które podadzą niepełne lub 
nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane. 

 Termin rejestracji do Etapów Ogólnokrajowych upływa z dniem 31 marca 2019 r. Organizacja 
lokalna może przesunąć ten termin na dzień lepiej odpowiadający harmonogramom zajęć 
uczelni wyższych w danym państwie. Termin ten należy sprawdzić u organizatora lokalnego. 

 Cała oficjalna korespondencja dotycząca konkursu będzie przesyłana pocztą elektroniczną do 
wszystkich uczestników zarejestrowanych pod adresem 
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 www.multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Contacts.

Rozstrzygnięcie Etapów Ogólnokrajowych 

 Wszystkie Etapy Ogólnokrajowe zostaną rozstrzygnięte do dnia 1 maja 2019 r. (wraz z 
przyznaniem nagród na szczeblu lokalnym). Dokładny termin każdego Etapu 
Ogólnokrajowego zostanie podany przez organizację lokalną. Termin ten należy sprawdzić u 
osoby odpowiedzialnej z organizacji lokalnej. Organizacje lokalne powinny uwzględnić 
wystarczający czas niezbędny do uzyskania wizy umożliwiającej udział w finałowym etapie 
konkursu. 

Złożenie materiałów do Etapu Międzynarodowego

 Złożenie materiałów do Etapu Międzynarodowego powinno nastąpić najpóźniej do 10 maja 
2019 r. 

 Każda drużyna uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest przedłożyć wszystkie dokumenty 
wskazane w punkcie 3: Wymagania formalne.

ETAP MIĘDZYNARODOWY

 Etap Międzynarodowy konkursu odbędzie się w Mediolanie, Włochy, w terminie 5-8 czerwca 
2019 r. 

Szersze informacje będą również przekazywane podczas wykładów przedstawicieli lokalnych 
organizacji Saint-Gobain, organizowanych w uczelniach biorących udział w konkursie. Więcej 
informacji możesz uzyskać w lokalnej organizacji Saint-Gobain, która przekaże wszystkie szczegóły. 

1.7. SZKOLENIA
Saint-Gobain zorganizuje kilka szkoleń online, od listopada 2018 r. do marca 2019 r. Dokładne 
terminy szkoleń zostaną podane do wiadomości za pomocą newslettera konkursu, rozsyłanego do 
wszystkich uczestników zarejestrowanych na stronie www.multicomfort.saintgobain.com > Multi 
Comfort Student Contest.

1.8. JURY
Projekty zarówno na Etapie Ogólnokrajowym, jak i Międzynarodowym oceniane będą według 
następujących kryteriów:

A. Kryteria uczestnictwa

 Wymagania minimalne: Projekty, które nie będą zawierać elementów zgodnych z 
wymaganiami minimalnymi opisanymi w punkcie 2.6.1. zostaną zdyskwalifikowane. 

B. Kryteria oceny

Podejście zrównoważone pod względem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych 
zgodnie z definicją zawartą w wizji 2030 Milan stanowi kluczowy element wszystkich kryteriów 
wskazanych poniżej i będzie brane pod uwagę na wszystkich etapach oceny projektów. 

 ARCHITEKTURA: 50%

Doskonałość projektu, koncepcji funkcjonalnej, aspektów regionalnych i układu 
graficznego.

 KRYTERIUM TECHNICZNE: 20%
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Konstrukcje są zgodne z kryteriami Saint-Gobain Multi Comfort (wymagane parametry 
cieplne, wizualne, dotyczące światła dziennego), jak również ze strategią bezpieczeństwa 
pożarowego. 

 SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: 20%

Jakość i zgodność zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych z zasadami fizyki 
budowli (mostki cieplne i akustyczne, szczelność i zarządzanie wilgocią).

 ZASTOSOWANIE WYROBÓW: 10%

Poprawne zastosowanie i wzmianka o wyrobach i rozwiązaniach  Saint-Gobain w 
projekcie. 

JURY ETAPU OGÓLNOKRAJOWEGO 

 Wyboru zwycięzców na szczeblu ogólnokrajowym dokona jury krajowe. O składzie 
każdego jury krajowego zadecyduje lokalna organizacja wdrażająca. 

JURY ETAPU MIĘDZYNARODOWEGO

 Jury międzynarodowe będzie składać się z architektów i ekspertów zewnętrznych oraz z 
przedstawicieli Saint-Gobain i Miasta Mediolan.

 Skład jury będzie następujący:

o Architekci zewnętrzni: 2 osoby

o Przedstawiciele Saint-Gobain: 2 osoby

o Przedstawiciele Miasta Mediolan: 2 osoby

o Ekspert Programu Multi Comfort: 1 osoba

W  bieżącej edycji do chwili obecnej potwierdzone zostało uczestnictwo następujących 
członków jury: Stefano Boeri, architekt i urbanista; Leopoldo Freyrie, architekt; oraz 
Fulvio Irace, krytyk architektury.

 W Zależności od dostępności poszczególnych osób, organizator może zmienić liczbę członków
lub skład jury bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Dokładny skład jury 
międzynarodowego zostanie podany do wiadomości przed Etapem Międzynarodowym 
konkursu.

 Członkowie jury na Etapie Międzynarodowym  nie mogą być członkami jury na etapie 
ogólnokrajowym. 

NAGRODA STUDENTÓW

 Nagroda Studentów (o wartości 500 €) zostanie przyznana (przez organizatora) na podstawie 
głosów uzyskanych od wszystkich drużyn uczestniczących w Etapie Międzynarodowym 
konkursu.

 Każda drużyna otrzyma 1 (jeden) głos do oddania na drużynę, która jej zdaniem zgłosiła 
najlepszy projekt (nie może być to jednak drużyna z tego samego kraju co drużyna głosująca),
uwzględniając kryteria oceny opisane powyżej. 
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 Głosy muszą zostać oddane organizatorowi najpóźniej do godz. 22:00 w dniu 6 czerwca 
2019 r.

 Drużyna, która uzyska największą liczbę głosów otrzyma Nagrodę Studentów. 

 Jeśli kilka drużyn uzyska tę samą liczbę głosów, wówczas kwota nagrody zostanie rozdzielona 
pomiędzy takie drużyny. 

1.9. KOSZTY TRANSPORTU I PODRÓŻY
 Etap Ogólnokrajowy:

o Koszty uczestnictwa w konkursie na Etapie Ogólnokrajowym zostaną poniesione 
przez uczestników konkursu. 

 Etap Międzynarodowy:

o  Na Etapie Międzynarodowym organizator pokryje koszty transportu, noclegów i 
zakwaterowania uczestników konkursu.

o Podróż zwycięzców Etapów Ogólnokrajowych na Etap Międzynarodowy będzie 
zorganizowana ze stolicy (lub innego miasta, do decyzji drużyny) kraju, w którym 
znajduje się uczelnia, z której uczestnicy konkursu dokonali rejestracji, i z powrotem.

o Uzyskanie paszportów i/lub wiz podróżnych stanowi przedmiot odpowiedzialności 
uczestników konkursu. Organizator będzie służył niezbędnym wsparciem w zakresie 
zaproszenia, potwierdzenia zakwaterowania, itd. 

1.10. KWESTIE PRAWNE
Uczestnicy Konkursu „Multi Comfort House Contest” („Konkursu”) niniejszym zobowiązują się, że 
żadne informacje / dane zawarte w ich projektach nie będą naruszać praw własności intelektualnej 
jakichkolwiek osób trzecich oraz że będą posiadać takie informacje / dane bądź że będą posiadać 
pełne upoważnienie uprawniające ich do wykorzystania i ujawnienia takich informacji / danych. 

Wszyscy uczestnicy Etapu Ogólnokrajowego oraz Etapu Międzynarodowego konkursu, bez względu 
na ich stanowisko (studenci, wykładowcy, pracownicy Saint-Gobain czy innego rodzaju uczestnicy) 
niniejszym udzielają bezpłatnie pełnego, nieograniczonego upoważnienia firmie Saint-Gobain 
(„Organizatorowi”) i Miastu Mediolan do wykorzystania, przedstawiania i publikacji ich projektów, 
prezentacji projektów oraz wszystkich materiałów złożonych przez uczestników lub ich 
repezentujących, włącznie z m.in. zdjęciami i materiałami filmowymi wykonanymi przez uczestników 
podczas konkursu i/lub materiałami przekazanymi przez uczestników  Organizatorowi na potrzeby 
konkursu, bez ograniczeń czasowych. 

Uczestnicy konkursu przyjmują, że decyzja jury będzie miała charakter ostateczny. Wszyscy 
uczestnicy niniejszym przyjmują, że decyzje jury są bezsporne i ostateczne. 

Biorąc udział w konkursie  uczestnicy potwierdzają i przyjmują warunki określone w niniejszym 
regulaminie. 

2. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO 
2.1. MEDIOLAN – INFORMACJE OGÓLNE  

Według rzymskiego historyka Liwiusza, celtycka osada została założona w tej okolicy już w 6 w. p.n.e. 
Mediolanum (tak nazywał się Mediolan w czasach rzymskich), w 222 r. p.n.e. podbite przez legiony 
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rzymskie, zdecydowało się na rebelię, przystępując do sojuszu z Kartaginą, wrogiem Rzymu. 
Rzymianie jednak zwyciężyli i do końca I w. p.n.e. Mediolan  stał się częścią Cesarstwa Rzymskiego. Po
podziale Cesarstwa Rzymskiego, Mediolan stał się jedną z dwóch stolic zachodniej jego części, w 286 
r. n.e. Był bardzo istotnym ośrodkiem konsolidacji nowej religii chrześcijańskiej. 

Inwazje barbarzyńców z Europy Północnej i Azji stały się jedną z przyczyn upadku Cesarstwa 
Rzymskiego. Mediolan został złupiony w 539 r. n.e. i utracił swoją stołeczną rangę. W latach 1277 – 
1447 ród Visconti wzniósł Mediolan na wyżyny polityczne i kulturalne, przynosząc miastu 
międzynarodową sławę. To właśnie pod panowaniem Viscontich rozpoczęła się budowa słynnej 
katedry i zamku. Po 1447 r. nastąpiły trzy krótkie lata rządów republikańskich. Następnie w roku 1450
Francesco Sforza, książę i kapitan armii mediolańskiej, przejął władzę w mieście. Panowanie rodu 
Sforzów zbiegło się w czasie z latami renesansu we Włoszech oraz z jednym z głównych 
mediolańskich okresów twórczości artystycznej. W ciągu ostatnich lat panowania Sforzów, na 
początku XVI w. Italia Północna stała się jednym z terytoriów spornych monarchii francuskiej i 
hiszpańskiej. Zwyciężyły wpływy hiszpańskie. Hiszpanie rządzili w mieście  przez niemal dwa stulecia 
(1535-1806). Nie był to okres znacznego rozwoju. Wielkie wojny europejskie toczące się pod koniec 
XVII w. i na początku XVIII w. spowodowały, że Mediolan znalazł się pod panowaniem cesarskiej 
dynastii austriackiej – Habsburgów. Miasto doświadczyło wówczas swoistego odrodzenia, które 
objęło również gospodarkę, funkcjonowanie administracji publicznej, sztukę, kulturę, edukację i 
rozwój nauki. W toku wojen, które nastąpiły po Rewolucji Francuskiej z 1789 r., Mediolan znalazł się 
pod panowaniem francuskim. Był to krótki okres, charakteryzujący się wielkim zapałem artystycznym 
i ideologicznym i skutkujący pierwszymi programami urbanistycznymi, jak również znaczącymi 
pracami publicznymi, takimi jak Arena czy niektóre z nowych „Porte” (bram miasta). Austriacy 
powrócili do Mediolanu po upadku Napoleona w 1815 r., ale nie byli już oświeconymi reformatorami.
W roku1848 miasto zbuntowało się przeciwko rządom Austro-Węgier, a w roku 1859 stało się częścią
Królestwa Sabaudii.

Po zjednoczeniu Włoch w 1861 r. Mediolan mógł poszerzyć swój zasięg na nowych rynkach i szybko 
stał się ważnym ośrodkiem finansjery i przemysłu. Miasto przyciągało robotników z innych części 
Włoch, niemniej jego rozwój zasiał również ziarno napięć społecznych, które wybuchły w roku 1989 i 
zostały ostro stłumione ogniem armatnim. Centrum Mediolanu zostało wkrótce przejęte przez banki i
towarzystwa ubezpieczeniowe, co spowodowało pojawienie się istotnych zmian w krajobrazie 
miasta. Powstały również elegancje dzielnice mieszkaniowe. W roku 1919 w Mediolanie założona 
została Partia Faszystowska. Za wyjątkiem robotników zakładów przemysłowych i kilku grup 
intelektualistów, samo miasto nie przeciwstawiło się narodzinom dyktatury. To właśnie w czasach 
faszyzmu powstała cała seria pompatycznych inwestycji, takich jak Stazione Centrale, wtedy też 
pojawiły się przykłady architektury nowatorskiej, czego przykładem może być Triennale. Po 
zakończeniu II wojny światowej Mediolan był w czołówce w zakresie odbudowy kraju, ponieważ 
został zniszczony podczas bombardowań alianckich. W wyniku odbudowy miasto stało się głównym 
ośrodkiem handlu, finansów, branży wydawniczej Włoch, a w ostatnich latach stało się włoską stolicą 
mediów, designu, mody i usług zaawansowanych. 

Dzięki gwałtownej industrializacji w okresie powojennym, liczba mieszkańców Mediolanu osiągnęła 
szczyt w roku 1973 – 1.743.427. Następnie w ciągu kolejnych trzydziestu lat prawie jedna trzecia 
mieszkańców przeprowadziła się na nowe przedmieścia i do miejscowości satelitarnych, które zaczęły
rozrastać się wokół samego miasta. Pod koniec roku 2016 szacunkowa liczba mieszkańców Miasta 
Mediolan wynosiła 1.368.590, natomiast terytorium gminy zamieszkiwało 3.218.201 ludzi. Jednak 
obszar urbanistyczny Mediolanu wykracza daleko poza granice administracyjne gminy i w roku 2015 
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był zamieszkany przez 5.270.000 osób, skupionych na ponad 1891 km2 powierzchni (730 mil 
kwadratowych).

Uważa się, że silnymi stronami Mediolanu są sztuka, handel, design, edukacja, rozrywka, moda, 
finanse, służba zdrowia, usługi medialne, badania naukowe i turystyka. W tutejszej dzielnicy 
biznesowej znajduje się Włoska Giełda Papierów Wartościowych, jak również siedziby banków i 
przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych. Jeśli chodzi o PKB, jest on najwyższy we Włoszech. 
W mieście znajduje się wiele instytucji kultury, akademii i uniwersytetów, w których studiuje 11% 
wszystkich studentów kraju. Mediolan to cel podróży 8 milionów turystów zagranicznych rocznie, 
których przyciągają muzea i galerie sztuki szczycące się jednymi z 
najważniejszymi zbiorami na świecie. 

Obecnie Mediolan jest na nowym etapie rozwoju, z najmłodszą 
populacją będącą grupą notującą najsilniejszy wzrost. Do roku 
2030 miasto zamieszkiwać będzie ponad 50.000 osób w wieku 
pomiędzy 19 a 34 rokiem życia, które będą chciały, aby Mediolan stał się miastem mogącym 
zaoferować im możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. 

Miasto Mediolan opracowało program precyzujący pięć celów do osiągnięcia do roku 2030:

 Miasto metropolitarne o znaczeniu globalnym

 Miasto pełne możliwości, atrakcyjne i otwarte dla wszystkich

 Miasto odporne i zielone, w którym dobrze się mieszka

 Jedno miasto, 88 nazwanych dzielnic 

 Miasto, które samo się regeneruje.

Crescenzago to jedna z nazwanych dzielnic, uznana jako miejsce oferujące wysokiej jakości 
przestrzenie publiczne, usługi, tereny zielone i kluczowe elementy dla codziennego życia. 

2.2. MEDIOLAN – POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI KLIMATYCZNE
Mediolan znajduje się w północno-zachodniej części Niziny Padańskiej. Okolice miasta mają płaskie 
ukształtowanie terenu, z najwyższym punktem o wysokości 122 m (400,26 stóp) n.p.m. Panuje tu 
klimat wilgotny subtropikalny, według klasyfikacji klimatów Köppena. Klimat Mediolanu jest zbliżony 
do klimatu większej części równin w Północnych Włoszech, gdzie lata są ciepłe i duszne, a zimy są 
chłodne i mgliste. To miejsce o jednej z najniższych liczb dni z opadami w Europie. Miasto chronią 
Alpy i Apeniny przed główną cyrkulacją powietrza z Europy Północnej i znad morza. 

Średnia temperatura dzienna zimą wynosi (0 °C [32 °F], a śnieg pada tu siedem dni w roku. Mediolan 
często pokrywają gęste mgły, a poziom zanieczyszczenia powietrza znacznie wzrasta zimą, ponieważ 
zimne powietrze utrzymuje się przy glebie. Latem panuje tutaj duża wilgotność, a szczytowe 
temperatury mogą osiągnąć nawet 35 °C (95 °F). Zazwyczaj w sezonie letnim niebo nie jest 
zachmurzone i miasto cieszy się ponad 13 godzinami światła dziennego. Wiosną i jesienią zazwyczaj 
panują tu przyjemne temperatury pomiędzy 10 a 20 °C (50-68 °F), częstsze opady pojawiają się w 
kwietniu i maju. Wilgotność względna waha się pomiędzy 45% (poziom komfortowy) a 95% (bardzo 
wilgotno) w ciągu całego roku. Wiatru zazwyczaj nie ma. Prędkość wiatru wynosi od 0 do 14 km/h (0 
– 9 mph), za wyjątkiem letnich burz, kiedy wiatry mogą być znacznie silniejsze. 

Dane klimatyczne dla Mediolanu (Lotnisko Linate, 1971-2000, ekstrema 1946-nadal)
Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
Rekord. wys. 21,7 23,8 26,9 32,4 35,5 36,6 37,2 36,9 33,0 28,2 23,0
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°C (°F) (71,1) (74,8) (80,4) (90,3) (95,9
)

(97,9) (99) (98,4) (91,4) (82,8) (73,4
)

Śr. wys.  °C (°F) 5,9
(42,6)

9,0
(48,2)

14,3
(57,7)

17,4
(63,3)

22,3
(72,1
)

26,2
(79,2)

29,2
(84,6
)

28,5
(83,3)

24,4
(75,9)

17,8
(64)

10,7
(51,3
)

6,4
(43,5)

17,7
(63,9)

Średnia 
dzienna °C (°F)

2,5
(36,5)

4,7
(40,5)

9,0
(48,2)

12,2
(54)

17,0
(62,6
)

20,8
(69,4)

23,6
(74,5
)

23,0
(73,4)

19,2
(66,6)

13,4
(56,1)

7,2
(45)

3,3
(37,9)

13,0
(55,4)

Śr. nis. °C (°F) -0,9
(30,4)

0,3
(32,5)

3,8
(38,8)

7,0
(44,6)

11,6
(52,9
)

15,4
(59,7)

18,0
(64,4
)

17,6
(63,7)

14,0
(57,2)

9,0
(48,2)

3,7
(38,7
)

0,1 
(32,2)

8,3
(46,9)

Rekord. nis. °C 
(°F)

-15,0 
(5)

-15,6 
(3,9)

-7,4
(18,7)

-2,5
(27,5)

-0,8
(30,6
)

5,6
(42,1)

8,4
(47,1
)

8,0
(46,4)

3,0
(37,4)

-2,3
(27,9)

-6,2
(20,8
)

-13,6
(7,5)

-15,6
(3,9)

Śr. opady mm 
(cale)

58,7
(2,311)

49,2
(1,937)

65,0
(2,559)

75,5
(2,972)

95,5
(3,76
)

66,7
(2,626)

66,8
(2,63
)

88,8
(3,496)

93,1
(3,665)

122,4
(4,819)

76,7
(3,02
)

61,7
(2,429)

920,1
(36,224)

Śr. dni opadów
(≥1.0mm 

6,7 5,3 6,7 8,1 8,9 78,7 5,4 7,1 6,1 8,3 6,4 6,3 83,0

Śr. wilgotność 
względna (%)

86 78 71 75 72 71 71 72 74 81 85 86 77

Średnia liczba 
godzin słońca 
w miesiącu 

58,9 96,1 151,9 177,0 210,8 243,0 285,2 251,1 186,0 130,2 66,0 58,9 1915,1

Źródło: Servicio Meteorologico

Więcej informacji można uzyskać pobierając załącznik poświęcony warunkom klimatycznym z 
oficjalnego serwisu konkursu: www.multicomfort.saintgobain.com/multi-comfort-student-contest.

2.3. LOKALIZACJA PROJEKTU – INFORMACJE OGÓLNE
Crescenzago to dzielnica Mediolanu (Włochy), część drugiej strefy podziału administracyjnego, 
znajdujące się na północny wschód od centrum miasta. W 1923 r. została oficjalnie przyłączona do 
miasta, natomiast istnieją dowody jeszcze z epoki brązu na to, że obszar ten był zamieszkały w 
czasach prehistorycznych.

Pierwsze skutki połączenia z Mediolanem pochodzą z roku 1808, 
kiedy to w wyniku dekretu Napoleona wraz z innymi 36 gminami 
Crescenzago zostało przyłączone do miasta w celu podwyższenia 
dochodów budżetu miasta z tytułu podatków. Niemniej postanowienie 
to zostało anulowane w roku 1816 przez Austriaków, którzy uznali 
autonomię administracyjną Crescenzago. 

Miasteczko przecina kanał Naviglio Martesana, schodzący w kierunku Mediolanu. W dzielnicy 
znajduje się kilka zabytkowych budynków, szczególnie XII-wieczne opactwo  oraz kilka willi z XVIII w. 
Dzielnica posiada również sporo terenów zielonych, takich jak część parku Lambro, jak również 
zabytki przemysłu. 

To niegdyś niezależne miasteczko z  biegiem upływu lat stało się częścią przedmieść – sypialni, z 
osiedlami mieszkaniowymi dla osób o niskich dochodach oraz mieszkaniami socjalnymi. Stacja metra 
Crescenzago jest częścią zielonej linii metra nr 2, która zapewnia połączenie z centrum miasta, 
docierając do południowej części Mediolanu. 

2.4. ZADANIE KONKURSOWE – INFORMACJE OGÓLNE
Zadaniem projektowym w 15. edycji Konkursu dla Studentów „Multi Comfort Student Contest” jest 
ożywienie i przywrócenie integracji z miastem okolic stacji metra Crescenzago zgodnie z wizją 
#milano2030. Studenci mają za zadanie opracować wizję przyszłego zagospodarowania terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Crescenzago, proponując:
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 Dla działki A – nowe zagospodarowanie o mieszanym sposobie użytkowania (funkcja 
niemieszkalna na parterze i pierwszym piętrze oraz funkcja mieszkaniowa w przystępnych 
cenach (łącznie do 5 pięter od poziomu gruntu))

 Dla działki B – strategię renowacji trzech istniejących budynków wielorodzinnych, z akcentem
na wzrost komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, przy jednoczesnym obniżeniu 
ogólnego zużycia energii przez budynki i uzyskania długoterminowego pozytywnego wpływu 
na środowisko. Strategia powinna uwzględniać nowatorskie narzędzia i/lub techniki 
umożliwiające szybką i „nieinwazyjną” renowację. 

 Dla działki C – połączenie działki A i działki B, usługi integrujące i przestrzenie publiczne, z 
uwzględnieniem okolic dzielnicy. 

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie zaprojektować architekturę zrównoważoną zintegrowaną 
z przestrzenią miejską, uwzględniając kryteria Programu Multi- Comfort Saint-Gobain oraz warunki 
klimatyczne i kontekst regionalny Mediolanu. 

Oprócz zagadnień czysto konstrukcyjnych należy rozważyć aspekty społeczne i ekonomiczne. 
Zaproponowane rozwiązanie powinno stanowić nowy  impuls dla istniejącego obszaru 
zurbanizowanego. 

DZIAŁKA A: NOWA FUNKCJA MIESZKANIOWA 

Dwoma najczęstszymi wyzwaniami dla niemal wszystkich europejskich miast jest potrzeba 
rekultywacji istniejących budynków o wysokim zużyciu energii i niskim komforcie użytkowania (Część 
zadania konkursowego – działka B) oraz programy densyfikacji terenów zurbanizowanych – to 
zadanie dla Działki A.

Działka A obejmuje zaprojektowanie niedrogich budynków na obszarze, na którym obecnie znajduje 
się parking.:

Działka A – ok. 15.000 m2; maksymalna powierzchnia zabudowana: 65%; liczba lokali: 300.

Adresaci inwestycji:

 Nowo powstałe rodziny z dziećmi lub bez

 Rodziny, w których jedna osoba jest osobą z niepełnosprawnością trwałą, z opiekunami lub 
bez
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 Pracownicy z umowami tymczasowymi lub studenci przybywający z innych miejscowości

 Duże, ponad 5-osobowe rodziny

 Samotni rodzice wychowujący dzieci w wieku poniżej 18 roku życia

 Emeryci

Powierzchnia mieszkań i innych jednostek:

 Mieszkanie nie może być mniejsze niż 28 m2 (280 ft2)

 W przypadku, gdy dane mieszkanie ma być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 
całkowita powierzchnia mieszkania nie może być mniejsza niż 45 m2 (450 ft2) i należy 
zapewnić odpowiedni dostęp

 Lokale o przeznaczeniu innym niż funkcje mieszkalne nie mogą mieć powierzchni mniejszej 
niż 20 m2 (200 ft2)

WYCIĄG Z WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW

1. Odległości i wysokości

a. W nowych budynkach minimalna odległość nowego budynku od budynku 
istniejącego musi wynosić przynajmniej 5 m. Odległość ta musi zostać zachowana 
pomiędzy fasadą nowego budynku lub najbardziej wysuniętego na zewnątrz balkonu 
nowego budynku a granicą sąsiadującej działki. 

b. Minimalna odległość pomiędzy istniejącymi budynkami a nowym budynkiem wynosi 
10 m. 

2. Charakterystyka mieszkań:

Minimalna wysokość poszczególnych pomieszczeń:

 Średnia wysokość pomieszczeń głównych nie może być niższa niż 2,70 m (8,858 ft)

 Średnia wysokość pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniu nie może być niższa niż 
2,40 m (7,974 ft)

 Średnia wysokość pomieszczeń zaplecza technicznego w mieszkaniu nie może być 
niższa nić 2.10 m (6,889 ft)

3. Minimalna powierzchnia poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu:

Minimalna powierzchnia poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu nie może być mniejsza 
od parametrów podanych poniżej:

 Sypialnia jednoosobowa: 8,0 m2 (80 ft2)

 Sypialnia dwuosobowa: 12,0 m2 (120 ft2) – szafa w ścianie nie jest włączona w 
powierzchnię sypialni

 Pokój dzienny: 14 m2 (140 ft2)

 Pokój dzienny z kuchnią: 17,00 m2 (170 ft2)

 Kuchnia: 5,00 m2 (50 ft2)
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 Gabinet: 7,00 m2 (70 ft2)

 Łazienki: przynajmniej jeden bok nie może być krótszy niż 1,20 m (3,937 ft). W 
łazience musi znajdować się umywalka, prysznic, toaleta i bidet (toaleta i bidet mogą 
być zintegrowane w jednym urządzeniu – sedes z funkcją bidetu)

Wszystkie mieszkania muszą być wyposażone w kuchnię oraz przynajmniej jedną 
łazienkę. 

4. Gęstość zabudowy: Nie ma żadnego konkretnego wymogu zdefiniowanego w tym zakresie 
dla tego typu budynków mieszkalnych, niemniej projekty będą oceniane pod kątem integracji
z kontekstem ogólnym. 

5. Parkingi: Obszar, jaki należy przeznaczyć na parkingi to 1 m2 parkingu na każde 10 m3 obiektu 
plus 10% z przeznaczeniem dla rowerów. 

DZIAŁKA B: RENOWACJA DLA CELÓW MIESZKANIOWYCH 

Zadanie to obejmuje zaproponowanie strategii oszczędnej pod względem kosztowym rekultywacji 
istniejących budynków pod kątem izolacji cieplnej i akustycznej w celu osiągnięcia:

 40% spadku zapotrzebowania na energię (istniejące budynki powstały w roku 1981, 
zewnętrzne betonowe ściany prefabrykowane, ogrzewanie centralne – duży problem z 
uzyskaniem równomiernego ogrzewania we wszystkich mieszkaniach, brak izolacji ścian 
zewnętrznych, dach płaski z 10-centymetrową warstwą izolacji po usunięciu azbestu z 
pokrycia dachowego)

 Poprawy warunków wewnątrz budynków pod względem komfortu cieplnego i akustycznego

 Koncepcyjnej integracji z proponowaną nową zabudową na działce A

Nawet częściowe przeniesienie mieszkańców na czas prac remontowych stanowi duże wyzwanie dla 
Miasta Mediolan. 

DZIAŁKA C: ŁĄCZNIK POMIĘDZY DZIAŁKĄ A A DZIAŁKĄ B

Nie planuje się jakichkolwiek zmian w zakresie głównej funkcji mieszkaniowej na tym obszarze. 
Niemniej obecnie teren ten charakteryzuje się brakiem sklepów i punktów usługowych w 
sąsiedztwie: nie ma tu supermarketów ani galerii handlowych. Miasto Mediolan zwróciło się z prośbą
o zaprojektowanie otwartej / wyniesionej powierzchni, na której można by zorganizować 
cotygodniowy targ (na targowisku znajdują się stoiska z artykułami spożywczymi, warzywami, 
roślinami i odzieżą).
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Jednym z kluczowych celów programu rewitalizacyjnego, jaki ma być opracowany przez studentów, 
jest zaproponowanie atrakcyjnej wizji dla przestrzeni publicznych na niewielkim obszarze tego 
rodzaju. 

Wizja ta powinna być zgodna ze specyfiką planu miejscowego (główne drogi dojścia pieszego do i ze 
stacji metra) oraz powinna zaspokajać wszystkie niezbędne potrzeby w zakresie handlu i usług 
mieszkańcom Crescenzago. 

Istotną cechą tego nowego zagospodarowania jest zrównoważony rozwój, rozumiany zarówno jako 
zachowanie i wzbogacenie obecnie dostępnych terenów zielonych (włącznie z zalesianiem), jak i 
wzięcie pod rozwagę wymiaru społeczno-ekonomicznego (budynki o niemal zerowym zużyciu energii,
elastyczność, program funkcjonalny zadowalający bieżące potrzeby społeczności oraz przestrzeń na 
dalszą ewolucję).

Dodatkowa propozycja programu niemieszkalnego powinna zostać zlokalizowana na Działce A 
(poziom 0 i +1, program ten powinien stanowić pomiędzy 16 a 33%  całkowitej nowo wybudowanej 
powierzchni użytkowej), a Działka C powinna zapewniać atrakcyjne połączenie pomiędzy  funkcjami i 
charakterem Działek A i B.

Przed budynkiem przeznaczonym do renowacji znajduje się nowy budynek: siedziba spółki RCS 
(ważna grupa wydawnicza). Budynek ten (zaprojektowany przez Stefano Boeri Architect) zajmuje 
powierzchnię 90.000 m2. Pracuje tam 1100 osób. 

ILUSTRACJE
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2.5. TYP KONSTRUKCJI, PARAMETRY TECHNICZNE 
2.5.1. KONSTRUKCJA

Uczestnicy konkursu mogą wybrać metodę konstrukcyjną wedle własnego uznania, niemniej 
zastosowanie wyrobów Saint-Gobain w zabudowie będzie mile widziane. 

Bezpłatną pomoc w planowaniu przedsięwzięcia można uzyskać w następujących lokalizacjach;
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 Internetowa baza szczegółowych danych konstrukcyjnych CAD: www.isover-
construction.com

 Serwis internetowy poświęcony szczelności: www.isover-airtightness.com

 Narzędzie kalkulacyjne projektanta oraz broszury zawierające informacje o koncepcji 
Multi Comfort w przypadku obiektów nowo budowanych i remontowanych można 
znaleźć w serwisie www.isover-construction.com

 Dalsze informacje można znaleźć w oficjalnym serwisie internetowym konkursu

2.5.2. KOMFORT CIEPLNY

PARAMETRY TECHNICZNE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 Należy dążyć do osiągniecia następujących kryteriów:

o Nowa budowa

o Roczne zapotrzebowanie na ciepło <15 kWh/m2

o Roczne zapotrzebowanie na chłodzenie <15 kWh/m2.

Uczestnicy zobowiązani są skorzystać z oprogramowania MCH Designer lub innych programów 
umożliwiających wykazanie wymaganych kryteriów. 

PARAMETRY TECHNICZNE OCHRONY PRZED PRZEGRZEWANIEM

Aby zapewnić dobre warunki w budynkach, proponowanym celem komfortu w miesiącach letnich 
jest, aby przegrzewanie (temperatury powyżej 25 °C) wyrażone w % całego okresu było poniżej 10%. 
Aby osiągnąć te wartości, studenci skorzystają zarówno z rozwiązań pasywnych (np. żaluzje 
przeciwsłoneczne, szyby i przeszklenia przeciwsłoneczne, zastosowanie jasnych kolorów na 
powierzchniach zewnętrznych), jak i rozwiązań aktywnych (aktywne mechanizmy wentylacji). 

2.5.3. KOMFORT AKUSTYCZNY 

PARAMETRY TECHNICZNE

Hałas jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Zapewnienie odpowiednich warunków pod 
względem akustycznym ma kluczowe znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia. Deprywacja snu 
wynikająca z wysokich poziomów hałasu ma niekorzystny wpływ na człowieka. Źródłami hałasu, które
są najbardziej przykre, denerwujące lub przeszkadzające w większości budynkach mieszkalnych są 
ruch uliczny i sąsiedzi. 

Zaleca się, aby uczestnicy konkursu poddali analizie również poziom hałasu generowanego przez 
urządzenia techniczne (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) i jeśli zajdzie taka potrzeba 
zaproponowali rozwiązania redukujące hałas (okna i przeszklenia z izolacją akustyczną, szyby 
wentylacyjne z izolacją akustyczną, pochłaniacze dźwięku montowane na szybach wentylacyjnych).

2.5.4. JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKU

Aby zapewnić najlepsze warunki mieszkańcom, należy uzyskać możliwie najniższe stężenia dwutlenku
węgla (wartość maksymalna 1000 ppm) w mieszkaniach. Aby osiągnąć takie stężenie dwutlenku 
węgla, uczestnicy konkursu powinni zapewnić wentylację o wydajności 30 m3 / h / osobę.
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2.5.5. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Wszystkie wyroby użyte w fasadach powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

2.5.6. NATURALNE ŚWIATŁO DZIENNE

Odpowiedni poziom światła dziennego jest konieczny dla uzyskania dobrej jakości życia. Stąd też w 
pomieszczeniach, gdzie miejsce mają różne codzienne czynności (np. w kuchni), należy zapewnić 60% 
udział naturalnego światła dziennego. Symulacja w zakresie dostępności światła dziennego w 
istniejącej sytuacji zostanie przeprowadzona przez Saint-Gobain i przekazana uczestnikom konkursu 
w celu przeprowadzenia oceny ich projektów. 

2.6. WYMAGANIA KONKURSOWE
2.6.1. Minimalne wymagania obowiązkowe 

Należy uwzględnić następujące wymagania minimalne dotyczące opisów i planów: punkty A, B, C, D i 
E. Zaleca się, aby uczestnicy konkursu dokonali właściwego wyboru skali rysunków, koncepcji i 
kierunków projektowych, aby umożliwić sędziom wgląd na odpowiednim poziomie szczegółowości i 
jasności treści. 

B. PLAN GŁÓWNY

 Podstawowy schemat (projekt) ogólnej organizacji analizowanej działki. Celem schematu jest 
przedstawienie ogólnej idei umiejscowienia głównych funkcji i ich rozmieszczenia.  Uczestnicy
mogą przedstawić taki schemat w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny.

 Wizualizacja symulacji mieszkania na analizowanym obszarze – widoki, perspektywy i/lub 
zdjęcia modeli fizycznych wedle uznania uczestników, tak aby jak najlepiej wyjaśnić 
koncepcję projektową

 Te elementy są wymagane dla działek A, B, C.

C. NOWA FUNKCJA MIESZKANIOWA (DZIAŁKA A)

 Dane tylko dla jednego budynku z funkcja mieszkalną

o Rzuty kondygnacji

o Elewacje

o Przekroje 

o Przekroje podłużne

o Przekroje poprzeczne

o Szczegółowe dane konstrukcyjne 

 Szczegółowe dane dotyczące dachu, ścian zewnętrznych, ścianek działowych, okien, 
przyziemia, antresol

 Należy zwrócić uwagę na mostki cielne / akustyczne, jak również na szczelność i ochronę 
przeciwko wilgoci

 Inne dane szczegółowe wedle uznania uczestnika konkursu
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 Sugerowana skala: 1/200 dla rzutów/elewacji/przekrojów i 1/20 dla detali (lub inne skale 
umożliwiające przekazanie wystarczających informacji)

D. KALKULACJE (DZIAŁKA A)

 Przeprowadzone tylko dla jednego budynku (lub jednego mieszkania) – dla tego samego 
budynku, dla którego przedstawiono szczegółowe dane. Kalkulacje należy przeprowadzić przy
użyciu MCH Designer, PHPP lub innych narzędzi. Uczestnicy konkursu zawrą w projekcie 
przegląd przeprowadzonych kalkulacji. 

E. OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ (DZIAŁKA A)

Oprócz wymagań minimalnych, oczekuje się, że uczestnicy konkursu zapewnią wystarczające 
informacje, umożliwiające członkom jury przeanalizowanie:

 Koncepcji projektowej i rozwiązania funkcjonalnego

 Źródła energii i ogólnej koncepcji projektu zrównoważonego

 Strategii osiągnięcia komfortu cieplnego

Przykład: współczynnik przenikania ciepła (U) konstrukcji, koncepcja szczelności, system 
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, aktywne / pasywne metody zacieniania, chłodzenia, itd.

 Strategii osiągnięcia komfortu akustycznego

Przykład: izolacyjność akustyczna budowli (Rw), główne sposoby ochrony przed hałasem 
generowanym przez urządzenia techniczne, itd.

 Strategii osiągniecia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach

Przykład: Proponowany system wentylacji (mechaniczny i/lub ręczny), plan wentylacji, 
proponowane rozwiązania, itd. 

 Strategii osiągnięcia bezpieczeństwa pożarowego

Przykład: Drogi ewakuacyjne, przegrody, reakcja materiałów na ogień, itd.  

 Strategii zapewnienia wystarczającej ilości światła dziennego

 Strategii bezpieczeństwa zewnętrznego, komfortu społecznego i prywatności

Aby wykazać spełnienie powyższych wymagań, uczestnicy konkursu mogą przedstawić: symulacje 3D 
pomieszczeń / zewnętrza, tekst, schematy, kalkulacje, rysunki lub inne informacje, wedle własnego 
uznania. 

F. OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ (DZIAŁKA B)

Oczekuje się, że uczestnicy konkursu przedstawią opis Koncepcji Projektowej. Uczestnicy konkursu 
zapewnią wystarczające informacje, umożliwiające członkom jury przeanalizowanie:

 Koncepcji projektowej

 Strategii osiągnięcia komfortu termicznego (Przykład: współczynnik przenikania ciepła (U) 
konstrukcji, koncepcja szczelności, metody zacienienia, itd.)

 Strategii bezpieczeństwa
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 Oceny wpływu proponowanych rozwiązań na komfort akustyczny, jakość powietrza w 
pomieszczeniach, światło dzienne

 Ogólnej koncepcji zrównoważonego projektowania 

Aby wykazać spełnienie powyższych wymagań, uczestnicy konkursu mogą przedstawić: tekst, 
schematy, kalkulacje, rysunki, detale konstrukcyjne lub inne informacje, wedle własnego uznania. 

3. WYMAGANIA FORMALNE 
Aby wziąć udział w Konkursie dla Studentów „Multi Comfort Students Contest 2019” na Etapie 
Ogólnokrajowym i Międzynarodowym, należy spełnić następujące wymagania formalne. 

3.1. WYMAGANIA FORMALNE – ETAP OGÓLNOKRAJOWY
Uczestnicy muszą zarejestrować się online pod adresem www.multicomfort.saint-gobain.com > Multi
Comfort Student Contest > Registration. Rejestracji można dokonać począwszy od dnia 1 października
2018 r. 

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają oficjalne komunikaty za pośrednictwem oficjalnego 
newslettera internetowego. Każda drużyna, która nie dokona rejestracji bądź która podczas 
rejestracji poda niekompletne lub nieprawdziwe informacje zostanie zdyskwalifikowana z konkursu. 

Dokładny sposób składania projektów na etapie ogólnokrajowym, jak również ostateczny 
harmonogram konkursu na etapie lokalnym podlega decyzji organizacji lokalnych. Zaleca się 
stosowanie zwijanego baneru podobnego do tego obowiązującego podczas Etapu 
Międzynarodowego. 

3.2. WYMAGANIA FORMALNE – ETAP MIĘDZYNARODOWY
Wymagania formalne obowiązujące dla etapu międzynarodowego konkursu podane zostaną 
najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r. Każda drużyna uczestnicząca w konkursie złoży następujące 
informacje online oraz osobie wyznaczonej do kontaktu ze strony Saint-Gobain ze swojego kraju:

1. Baner (zwijany) projektu o następującej charakterystyce

 Plik PDF wersja 9M lub niższa

 Rozdzielczość 300 dpi

 Wymiary plakatu 180 cm x 80 cm (wysokość 180 cm, szerokość 80 cm)

 Formatkę zapewnioną przez Saint-Gobain, zawierającą następujące dane:

Kraj reprezentowany przez drużynę (np. Austria)

Uczelnię (np. Uniwersytet w Ljubljanie) 

Nazwisko autora (lub nazwiska autorów w przypadku zgłoszenia 
drużynowego)

Numer kolejny prezentacji (np. 23)

o Numer ten odzwierciedla kolejność prezentacji na Etapie 
Międzynarodowym i zostanie przekazany przez Saint-Gobain.
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Jedna drużyna może przedłożyć maksymalnie 1 (jeden) plakat. Dane te zostaną wykorzystane przez 
Saint-Gobain do wydrukowania i przygotowania stanowiska dla każdej drużyny podczas wystawy 
projektów na Etapie Międzynarodowym. 

2. Wersja elektroniczna projektu. Plik będzie miał następującą charakterystykę:

 Pojedynczy plik – prezentacja Power Point

 Rozwinięcie PPT (lub PPTX). Inne typy plików nie będą akceptowane.

 Nazwa pliku powinna być następująca: Kraj X_Nazwisko1_Nazwisko2_Nazwisko3.

 Maksymalny rozmiar pliku, w formie niezarchiwizowanej, musi być poniżej 50 MB. 
Wszystkie większe prezentacje zostaną przycięte do wymaganych rozmiarów. 

Ten plik zostanie wykorzystany podczas oficjalnej prezentacji projektu przed jury na Etapie 
Międzynarodowym. Plik może zawierać plik video o czasie trwania nie dłuższym niż 1 min. 

3. Indywidualne zdjęcia każdego członka drużyny (studentów i wykładowców) w formacie tiff,
CMYK, rozdzielczość 300 dpi. Należy załączyć krótki biogram wykładowcy. 

4. Trzy pliki tiff zawierające obrazy lub detale projektu w rozdzielczości 300 dpi:

 Pierwszy obraz: widok budynków (zazwyczaj model 3D)

 Drugi obraz: plany architektoniczne (grafiki, przekroje, rysunki, modele, i in.)

 Trzeci obraz: izolacje (koncepcje, rysunki, itd.)

Uczestnicy etapu międzynarodowego konkursu  otrzymają wiadomość poczty elektronicznej 
szczegółowe dane, jakie należy złożyć. Dane te zostaną wykorzystane w kolejnej edycji publikacji 
książkowej Konkurs dla studentów „Multi Comfort Students Competition” – najlepsze projekty w 
2019 r.”.

ZRÓDŁA I PIŚMIENNICTWO:

 www.aboutmilan.com/history-of-milan.html

 https://ciaomilano.it/e/sights/storia.asp

 http://tourism-milano.com/short-history.asp

 https://en.wikipedia.org/wiki/Crescenzago

 https://weatherspark.com/y/62545/Average-Weather-in-Milan-Italy-Year-Round

 http://download.comune.milano.it/19_05_2018/Cinque%20obiettivi%20per%20la
%20Milamo%20del%202030%20(1526737260486).pdf?
pgpath=/SA_SiteContent/SFOGLIA_NEWS/Notiie_Primo_Piano/Tutte-
notizie/urbanistica_verde_agricoltura/milano_2030_periferie_centro

 http://www.pim.mi.it/milano2030/

O SAINT-GOBAIN

KONKURS DLA STUDENTÓW „MULTI COMFORT STUDENT CONTEST” 2019 | MEDIOLAN
23

http://www.pim.mi.it/milano2030/
http://download.comune.milano.it/19_05_2018/Cinque%20obiettivi%20per%20la%20Milamo%20del%202030%20(1526737260486).pdf?pgpath=/SA_SiteContent/SFOGLIA_NEWS/Notiie_Primo_Piano/Tutte-notizie/urbanistica_verde_agricoltura/milano_2030_periferie_centro
http://download.comune.milano.it/19_05_2018/Cinque%20obiettivi%20per%20la%20Milamo%20del%202030%20(1526737260486).pdf?pgpath=/SA_SiteContent/SFOGLIA_NEWS/Notiie_Primo_Piano/Tutte-notizie/urbanistica_verde_agricoltura/milano_2030_periferie_centro
http://download.comune.milano.it/19_05_2018/Cinque%20obiettivi%20per%20la%20Milamo%20del%202030%20(1526737260486).pdf?pgpath=/SA_SiteContent/SFOGLIA_NEWS/Notiie_Primo_Piano/Tutte-notizie/urbanistica_verde_agricoltura/milano_2030_periferie_centro
https://weatherspark.com/y/62545/Average-Weather-in-Milan-Italy-Year-Round
https://en.wikipedia.org/wiki/Crescenzago
http://tourism-milano.com/short-history.asp
https://ciaomilano.it/e/sights/storia.asp
http://www.aboutmilan.com/history-of-milan.html


Saint-Gobain projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały i rozwiązania będące kluczowym 
elementem dla dobrego samopoczucia i przyszłości nasz wszystkich. Saint-Gobain można znaleźć 
wszędzie w miejscach zamieszkania i w naszym codziennym życiu: w budynkach, środkach 
transportu, infrastrukturze, jak również w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wyroby Saint-
Gobain oferują komfort, doskonałe parametry techniczne i bezpieczeństwo, jednocześnie stawiając 
czoła wyzwaniom zrównoważonego budownictwa, wydajności zasobów i zmian klimatycznych. 
https://www.saint-gobain.com/en
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