
 
„Planning for real. 

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży  

ze szkół na terenie Gminy Niemce" 

 

REGULAMIN 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu plastyczno - literackiego „Planning for real. Konkurs planistyczny 

dla dzieci i młodzieży", zwanego dalej „Konkursem", jest Gmina Niemce, zwana dalej 

„Organizatorem". 

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu 

Przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, 

Gmina Niemce  jest jednym z partnerów projektu. 

3. Sekretariat Konkursu: Urząd Gminy Niemce (pokój nr 214 ) – ul. Lubelska 121, 21-025 

Niemce, tel.756-10-31 e-mail: gromek.małgorzata@niemce.pl 

4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Cel i tematyka Konkursu 

1. Celem Konkursu jest pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

Gminy Niemce do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych 

np. planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie 

strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności 

lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją. 

2. Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem Gminy Niemce, jako miejscem 

zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z 

planowaniem przestrzennym. 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej 

(rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem 

technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę składającą się z jednej zamkniętej historii. 

3. Format pracy : minimum A3 – bez wyznaczania ram na oprawę. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce, 

zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu". 

2. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 
 

1. klasy I- III szkoły podstawowej, 

2. klasy IV - VI szkoły podstawowej 

3. klasy I - III gimnazjum. 

  

Warunki uczestnictwa w Konkursie



 
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie pracy 

konkursowej w macierzystej szkole do „Opiekunem Konkursu", do dnia 

05.06.2017 r.,  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Autorami pracy konkursowej mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz 

gimnazjum kl. I-III 

4. Jeden uczeń  może zgłosić na Konkurs 1 pracę. 

5. Zgłoszenie prac następuje za pośrednictwem wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela zwanego dalej „Opiekunem Konkursu", który zobowiązany jest 

dostarczyć do sekretariatu konkursu prace uczestników wraz z wymaganymi 

załącznikami.  

6. Praca powinna mieć przyklejony na odwrocie (prawidłowo wypełniony) formularz 

zgłoszenia - załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Wymagane jest także dołączenie do pracy konkursowej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych uczestników na przetwarzanie danych osobowych w 

celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z póź. 

zm.) oraz na rejestrowanie wizerunku laureatów podczas rozdania nagród oraz na 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej 

Organizatora www.niemce.pl   - stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

9.  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie były zgłaszane do 

żadnego innego konkursu oraz nie były wcześniej publikowane lub prezentowane. 

10. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu prac niespełniających 

kryteriów zawartych w Regulaminie, niezwiązanych z tematem Konkursu, 

zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, 

naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwych technicznie oraz 

dostarczonych po terminie określonym w Regulaminie, tj. prac, które nie znajdą się 

w Sekretariacie Konkursu do godz. 12.00 dnia 6.06.2017 r. 

Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła 5-osobowe jury konkursowe w skład, którego wejdą przedstawiciele 

Organizatora zwane dalej „Jury". 

2. Do zadań Jury należy w szczególności kwalifikacja prac zgłoszonych do Konkursu, ich 

ocena oraz wybór laureatów. 

3. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę m.in. staranność wykonanych prac, 

kompozycję, wyobraźnię twórczą, interpretację własną tematu Konkursu oraz 

samodzielność wykonanych prac. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Jury przyzna 9  nagród głównych dla 9 kolejnych grup uczniów, które najaktywniej 

wzięły udział w konkursie. Grupa stanowi liczbę uczestników konkursu w danej kategorii 

wiekowej - z danej szkoły, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy 

pokonkursowej. 

http://www.niemce.pl/


 
6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac – wyróżnień , których autorzy zostaną 

nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pośrednictwem Opiekuna 

Konkursu. 

2. Lista laureatów zostanie opublikowana niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu na 

stronie internetowej Organizatora  www.niemce.pl  

 

Nagrody 

1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas spotkania na temat konsultacji w 

planowaniu przestrzennym połączonego z wystawą pokonkursową w dniu 09 

czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach.  

3. Zakup nagród zostanie sfinansowany w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu 

przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, niezwiązanych z 

organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników 

Konkursu błędnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez laureatów 

Konkursu, jeżeli brak odbioru wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania 

Konkursu. Informacja taka zostanie niezwłocznie po podjęciu decyzji opublikowana na 

stronie internetowej Organizatora. 

4. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, Opiekun Konkursu oświadcza, iż posiada 

wszystkie niezbędne zgody opiekunów prawnych Uczestników Konkursu do 

prawidłowego zgłoszenia pracy konkursowej, w tym zgodę na uczestnictwo 

Uczestników Konkursu w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z póź. 

zm.). 

5. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Opiekun Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. 2016 r., poz. 922 z póź. zm.). Administratorem danych jest Fundacja Inicjatyw 

Menadżerskich z siedzibą w Lublinie. Opiekun Konkursu ma prawo wglądu do swoich 

danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. załącznik nr 2 

do Regulaminu. 

6. Uczestnicy Konkursu są współautorami i współwłaścicielami zgłoszonej przez Opiekuna 

Konkursu pracy konkursowej, przysługują im do niej autorskie prawa osobiste i 

http://www.niemce.pl/


 
nieograniczone prawa majątkowe, a praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

7. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonej przez Opiekuna Konkursu pracy konkursowej, na 

następujących polach eksploatacji: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, 

utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora 

w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym publikowanie na stronie 

internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych 

Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania w dowolnej formie, drukowania i 

rozpowszechniania prac zgłoszonych do Konkursu w ramach działań promocyjnych, w 

tym publikowania na swojej stronie internetowej, w swoich materiałach informacyjno-

promocyjnych oraz publicznego prezentowania bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane 

imiona i nazwiska Uczestników Konkursu wraz z oznaczeniem klasy, nazwą i adresem 

szkoły oraz imieniem i nazwiskiem Opiekuna Konkursu. 

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.niemce.pl oraz w   

Sekretariacie Konkursu. 

http://www.niemce.pl/


 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

„Pianning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży"  
 

ZGŁOSZENIE PRACY 
 
 

Nazwa i adres szkoły 

(pieczęć szkoły) 

 

 

Klasa   Kategoria*:        1          2           3 

Imię   i   nazwisko   Opiekuna Konkursu  

Adres       e-mail       Opiekuna Konkursu  

Numer    telefonu    Opiekuna Konkursu  

TYTUŁ  PRACY    KONKURSOWEJ** 

 

 

*zakreślić właściwą 
** proszę określić rodzaj inwestycji oraz umiejscowienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
ZGODA  

Opiekuna Konkursu 
 
 

Ja,……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko Opiekuna Konkursu) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z póź. zm.). Administratorem danych jest Fundacja 

Inicjatyw Menadżerskich z siedzibą w Lublinie. Opiekun Konkursu ma prawo wglądu do 

swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

▪ Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu „Pianning for real. Konkurs 

planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Niemce" i wyrażam zgodę 

na warunki w nim zawarte; 

▪ posiadam wszystkie niezbędne zgody opiekunów prawnych Uczestników Konkursu do 

prawidłowego zgłoszenia pracy konkursowej, w tym zgodę na uczestnictwo 

Uczestników Konkursu w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 

922 z póź. zm.).  

 

 

………..……………………                                  ………………….………………………. 
miejscowość, data                                           czytelny podpis Opiekuna Konkursu 

   

 



 
załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
ZGODA  

przedstawicieli ustawowych uczestnika na udział w konkursie 

 
Ja/ My,……………………………………………………………………………………………………………… 

(imiona i nazwisko przedstawicieli ustawowych uczestnika) 

 

Wyrażam/y zgodę na udział w Konkursie „Pianning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci 

i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Niemce" oraz przetwarzanie danych osobowych 

mojego/naszej/go syna/córki/podopiecznej/go 

………………………………………………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko uczestnika  Konkursu, ) 

ucznia/uczennicy  kl. ……… Szkoły Podstawowej/Gimnazjum …………………………....... 

………………………………………………………………………………………………… 

w celach związanych z realizacją Konkursu „Pianning for real. Konkurs planistyczny dla 

dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Niemce", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z póź. zm.), w 

tym korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie 

oraz rozpowszechnianie przez Organizatora w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w 

tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Administratorem danych jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich z siedzibą w Lublinie. 

Jednocześnie oświadczam/y, że jestem/śmy świadomy/a/mi dobrowolności podania danych 

oraz, że zostałem/am/liśmy poinformowany/a/ni o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 
 

 

 

 

     …………………………………………………… 

 

 

………..……………………                                  ………………….………………………. 
miejscowość, data                                           czytelny podpis Opiekunów prawnych 

 


