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 REGULAMIN KONKURSU PLANISTYCZNEGO OGŁOSZONEGO WŚRÓD DZIECI  

I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUTURE CITY GAME” 

      REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU : 

  „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - EDYCJA II” 

 
Organizator Konkursu: 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pn.: „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości 
zagospodarowanie terenów Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?” 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. 

3. Sekretariat Konkursu: Urząd Gminy Niemce, pokój nr 206, ul. Lubelska 121, 21-025 
Niemce, tel. 81 756 10 31, e-mail: gromek.malgorzata@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 zaangażowanie młodzieży szkolnej w proces kreowania 
polityki przestrzennej i społecznej. Poprzez efektywne konsultacje społeczne ma 
rozbudzać postawy obywatelskie, rozwijać zainteresowania architekturą 
i urbanistyką a także rozwijać kreatywność u uczestników Konkursu. 

2. Temat pracy konkursowej przedstawiać ma wizję zagospodarowania terenów, na 
których znajdują są różnego rodzaju obiekty usługowe, takie jak: sklepy, 
restauracje, biura, urzędy, laboratoria, gabinety, warsztaty, stacje paliw, obiekty 
handlu hurtowego itp. 

 
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. Ponadto, w formularzu Zgłoszenia pracy – Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu należy wykonać krótki opis tematu pracy (maksymalnie 5 zdań). 

2. Format pracy: prace wykonane w formacie A4, nieoprawione. 
 
  

Uczestnicy Konkursu: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Gminy 

Niemce, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”. 
2. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 

1. Klasy 4-6 szkoły podstawowej, 
2. Klasy 7-8 szkoły podstawowej. 

 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie pracy 
konkursowej w macierzystej szkole do „Opiekuna Konkursu” do dnia 25 maja 2020 
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r., a w przypadku siły wyższej uniemożliwiającej bezpośredni kontakt z Opiekunem 
Konkursu należy przesłać do Opiekuna skan lub zdjęcia pracy podlegającej ocenie. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Autorami pracy konkursowej mogą być uczniowie uczący się w klasach od czwartej 

do ósmej szkoły podstawowej. 
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 lub skan/zdjęcia prac, 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 uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych 
z realizacją Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz na rejestrowanie wizerunku 
laureatów podczas rozdania nagród oraz 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 26 maja 2020 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 2 nagrody główne o wartości 4 tys. złotych każda dla dwóch 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. 

6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac – wyróżnień, których autorzy 
zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 220 zł każda. 
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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 przygotowanego w celu 

oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. 
3. Zakup nagród zostanie sfinansowany w ramach projektu „Partycypacja w 

planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych Opiekuna Konkursu i Uczestnika jest Wójt 
Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych praw można skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub 
pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe Opiekuna Konkursu i Uczestnika będą przetwarzane w celu udziału  
w Konkursie na podstawie zgody wyrażonej przez Opiekuna Konkursu oraz 
Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO); 

4. Dane (wizerunek, imię i nazwisko, szkoła) Opiekuna Konkursu i Uczestnika mogą 
zostać udostępnione na stronie internetowej organizatora konkursu – 
www.niemce.pl; 

5. Dane Opiekuna Konkursu i Uczestnika będą przetwarzane przez okres realizacji 
przez Gminę Niemce projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – Edycja 
II”. 

6. Podane przeze Uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji 
opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną 
przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii 
i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Opiekun Konkursu i Uczestnik mają prawo:  

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) do żądania usunięcia danych osobowych; 

d) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych; 

e) w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  

RODO. 

8. Podanie przez Opiekuna Konkursu i Uczestnika danych osobowych jest 
dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w konkursie. 

 

 

http://www.niemce.pl/
mailto:info@niemce.pl
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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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). 

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

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych) – załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

6. 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 konkursowe j, 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 
oraz rozpowszechniania prac zgłoszonych do Konkursu w ramach prowadzonych 
działań promocyjnych, w tym publikowania na swojej stronie internetowej, w swoich 
materiałach informacyjno-promocyjnych, a także publicznego prezentowania bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www. Niemce.pl oraz 

w Sekretariacie Konkursu. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania 

lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

ZGŁOSZENIE PRACY 

Nazwa i adres szkoły  

(pieczęć szkoły) 

 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika 
 

 

Klasa  Kategoria*:   1   2 

Imię i nazwisko Opiekuna 

Konkursu 
 

Adres e-mail Opiekuna 

Konkursu 
 

Numer telefonu Opiekuna 

Konkursu 
 

TYTUŁ PRACY 

KONKURSOWEJ 

 

 

 

KRÓTKI OPIS TEMATU 

PRACY** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zakreślić właściwą 

** maksymalnie 5 zdań 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

ZGODA 

Opiekuna Konkursu 

 

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

(imię i nazwisko Opiekuna Konkursu) 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych załącznikiem Nr 1 do 

Regulaminu Konkursu planistycznego ogłoszonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

w ramach działania „Future City Game” realizowanego w ramach projektu : „Partycypacja 

w planowaniu przestrzennym - edycja II” pn.: „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości 

zagospodarowanie terenów Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?”, przez Wójta 

Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl w celu 

uczestnictwa w niniejszym Konkursie.  

Jednocześnie oświadczam, że : 

 zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu Planistycznego ogłoszonego 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach działania „Future City Game” 

realizowanego w ramach projektu : „Partycypacja w planowaniu przestrzennym - 

edycja II” pn.: „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospodarowanie terenów 

Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?” 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. 

 

…………………………………   ……………………………….. 

       miejscowość, data                                czytelny podpis Opiekuna Konkursu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na 

utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez 
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publikację na stronie www.niemce.pl w celach promocyjnych Gminy Niemce  

w związku z konkursem pn. „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospodarowanie terenów 

Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo 

ani terytorialne. 

 

…………………………………   ……………………………….. 

       miejscowość, data                                      czytelny podpis Opiekunów prawnych 

 

http://www.niemce.pl/
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

ZGODA 

przedstawicieli ustawowych uczestnika na udział w konkursie 

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

                        (imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych uczestnika) 

 

Wyrażam/y zgodę na udział w Konkursie Planistycznym ogłoszonym wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej w ramach działania „Future City Game” realizowanego w ramach 

projektu : „Partycypacja w planowaniu przestrzennym - edycja II” pn.: „Jak wyobrażasz sobie 

w przyszłości zagospodarowanie terenów Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?” 

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

 

……………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 

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

 ……………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu 

Planistycznego ogłoszonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach działania „Future 

City Game” realizowanego w ramach projektu : „Partycypacja w planowaniu przestrzennym - 

edycja II” pn.: „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospodarowanie terenów Lubelskiego 

Rynku Hurtowego w Elizówce?” i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte; 

 

…………………………………   ……………………………….. 

       miejscowość, data                                      czytelny podpis Opiekunów prawnych 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja/My niżej podpisani wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w zakresie: wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy szkoły przez Wójta Gminy Niemce  
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ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl w celu uczestnictwa  

w niniejszym Konkursie.  

 

…………………………………   ……………………………….. 

       miejscowość, data                                      czytelny podpis Opiekunów prawnych 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na 

utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

poprzez publikację na stronie www.niemce.pl w celach promocyjnych Gminy Niemce  

w związku z konkursem pn. „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospodarowanie terenów 

Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo 

ani terytorialne. 

 

…………………………………   ……………………………….. 

       miejscowość, data                                      czytelny podpis Opiekunów prawnych 

 

http://www.niemce.pl/

