Konkurs: rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – EUROPARK I

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Praca nr 6_250423
I MIEJSCE
za czytelną, osiową kompozycję zagospodarowania i zabudowy terenu, ciekawą rewitalizację
historycznej niecki basenu oraz ciągu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kumieli jako elementu powiązania z
Europarkiem, prawidłową lokalizację zespołu basenów, racjonalne i efektywne rozwiązanie
gospodarki wodnej w basenach oraz energooszczędność
Praca nr 3_569882
ex aequo III MIEJSCE
za szczególnie bogaty program funkcjonalno-użytkowy adresowany do różnych grup wiekowych, za
oryginalną, pomysłową kompozycję zagospodarowania historycznej niecki basenu, za wyróżniający
się poziom projektu
Praca nr 1_167189
ex aequo III MIEJSCE
za oryginalność i pomysłowość rozwiązań struktury funkcjonalno-przestrzennej, najciekawsze
rozwiązanie zintegrowanych obszarów użyteczności publicznej, wysoki poziom architektury i
urbanistyki
Praca nr 5_101100
ex aequo III MIEJSCE
za najciekawszą koncepcję krajobrazowo-urbanistyczną, integrację funkcji kąpieliska z terenem
przyległym i obszarem Europarku, racjonalne rozwiązanie północnej pierzei niecki basenu
Praca nr 8_140793
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
za nowatorski pomysł zagospodarowania historycznej niecki basenu, atrakcyjny, bardzo bogaty
program funkcjonalno-użytkowy, profesjonalne rozwiązania technologiczne

PRACE NIENAGRODZONE:
Praca nr 7_000001
• prawidłowa osiowa kompozycja basenów w obrysie historycznej niecki basenu,
uporządkowany układ zabudowy z dobrą lokalizacją funkcji komercyjnych, atrakcyjny
program użytkowy
• niski standard zabudowy i materiałów, zagospodarowanie ciągu rzeki Kumieli i powiązania
zewnętrzne niewystarczające, lokalizacja pomocniczej zabudowy pawilonowej w północnej
pierzei niecki
Praca nr 2_1509K7
• wyróżniające bogactwo programowo-funkcjonalne, modernizacja i rozbudowa istniejącego
stadionu, zachowanie obrysu historycznej niecki basenu, powiązania zewnętrzne
• nieczytelność zagospodarowania terenu i powiązań funkcjonalno-przestrzennym, nadmierne
zdynamizowanie zagospodarowania, nadmierna różnorodność i splatanie meandrującej
komunikacji, nadmierna ilość i rozproszenie mikrozabudowy, odmienne od oczekiwanego
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kumieli, niewystarczająca powierzchnia terenów
zielonych, bardzo wysoki koszt realizacji
Praca nr 4_892128
• poprawne zagospodarowanie terenu, czytelny opis projektu
• niezachowany obrys niecki historycznego basenu, niekorzystny wzdłużny układ basenów,
mała powierzchnia akwenu sportów wodnych, skromny program użytkowy, architektura i
standard zabudowy zbyt skromne, niewystarczające zagospodarowanie i powiązanie terenów
od strony rzeki Kumieli, niekorzystna lokalizacja i forma zabudowy komercyjnej

