
REGULAMIN KONKURSU 

NA PROJEKT I USYTUOWANIE ŁAWKI ZAKOCHANYCH W  GNIEWIE 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, tel. 
58 535 22 55, www.gniew.pl, e-mail: sekretariat@gniew.pl 
 

II. FORMA KONKURSU 
 
Konkurs  ma charakter jednoetapowy, w którym uczestnicy składają formularz zgłoszenia udziału do 
konkursu oraz prace konkursowe. 
 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu ,,Ławki zakochanych w Gniewie” wraz ze 
wskazaniem konkretnego miejsca, w którym ławka miałaby zostać postawiona. 
2. Na konkurs można zgłaszać jeden indywidualny projekt ławki wraz z dokładnym opisem miejsca 
w mieście Gniew, w którym ławka powinna być usytuowana. Projekt powinien być własnym pomy-
słem, przedstawionym za pomocą dowolnej techniki (rysunek, zdjęcie, projekt), w formacie A4, jeśli 
projekt dostarczony będzie w wersji papierowej, oraz w formatach jpg, png, gif, pdf oraz o rozdziel-
czości nie mniejszej niż 300 dpi, dla zadań konkursowych, przesyłanych drogą elektroniczną. 
3. Uczestnik konkursu powinien określić materiał, z którego zrobiona będzie ławka oraz jej wielkość. 
4. Miejsce usytuowania ławki powinno znajdować się na terenie miasta Gniew. 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, od 16 roku życia. 
2. Prace do konkursu mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. 
3. W przypadku zgłoszeń zespołowych każdy członek zespołu powinien wypełnić kartę zgłoszenia. 
4. Udział w konkursie jest możliwy po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz 
akceptacji jego postanowień. 
5. Złożenie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego udziału. 
6. Każdy uczestnik może złożyć jeden projekt. 
 

V. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SZCZEGÓŁY DOT. SKŁADANIA PRAC 
 
1. Projekt  należy dostarczyć do siedziby Organizatora - Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Sekretariat 
pok. 111, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew w kopercie z dopiskiem ,,KONKURS NA ŁAWKĘ 
ZAKOCHANYCH W GNIEWIE” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@gniew.pl 
2. Koperta lub wiadomość musi zawierać pracę konkursową oraz formularz zgłoszenia, stanowiący 
zał. nr 1 do Regulaminu. 
3. W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę niepełnoletnią formularz podpisują opiekunowie 
prawni, tym samym wyrażając zgodę na udział w konkursie. 
4. Termin składania prac upływa 28 lutego 2019 r. o godz. 14:00. 
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5. Do zakończenia terminu składania prac możliwe jest wycofanie projektu, które następuje na 
pisemny wniosek autora. 
6. Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych. 
 

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew. 
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej 
pod adresem : http://bip.gniew.pl/Article/get/id,20095.html 
3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych i wizerunku jedynie na potrzeby konkursu i promocji działań Urzędu Miasta i Gminy 
Gniew (ogłoszenie wyników za pomocą strony internetowej www.gniew.pl oraz w serwisie 
facebook.com/GminaGniew i w Nowinach Gniewskich). 
4. Przekazujący pracę na konkurs potwierdza, że jest autorem projektu i przysługują mu prawa 
majątkowe i osobiste do projektu oraz wyraża zgodę na nieodpłatne posłużenie się nią w celu 
promocji miasta i gminy Gniew (publikowanie wyników na stronie internetowej www.gniew.pl, na 
portalu Facebook.com/GminaGniew/, w Nowinach Gniewskich). 
 

VII. TRYB i KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. Konkurs jest jednoetapowy i prace będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 
2. Komisja Konkursowa wskazuje jedną najlepszą pracę - zwycięską, oraz wyróżnia prace, które 
zdobyły wysoką ilość punktów. 
3. Ocena projektów polegać będzie na przyznawaniu przez Komisję Konkursową każdej pracy, która 
spełniła wymagania formalne odpowiedniej ilości punktów, w każdej z wymieniowych poniżej 
kryteriów oceny. 
4. Punkty jakie zostaną przyznane przez Komisję Konkursową projektom w ramach każdego z 
kryteriów stanowić będą o łącznej ocenie projektu. Za najlepszą uznana zostanie praca, która uzyska 
największą liczbę punktów. 
5. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 Kreatywność - max 20 pkt. 

 Funkcjonalność - max 20 pkt. 

 zgodność z tematyką konkursu - max 20 pkt. 

 pomysłowość i oryginalność  max 20 pkt. 

 możliwość realizacji - max 20 pkt. 
 

VIII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
1. Komisja Konkursowa jest zespołem powołanym do: oceny spełniania przez zgłaszających wymagań 
określonych w Regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac. 
2. W skład komisji wchodzą 4 osoby: 
1) Joanna Kamińska - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew - Przewodniczący Komisji 
2) Magdalena Frost- Guz - Kierownik Referatu Promocji i Informacji UMiG Gniew - Zastępca 
Przewodniczącego Komisji 
3) Anna Ziołkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Członek 
Komisji 
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4) Martyna Borris- Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego- Członek Komisji 
3. W przypadku odwołania, któregoś z członków Komisji Konkursowej z przyczyn uniemożliwiających 
wykonanie funkcji członka Komisji, Organizator może powołać w miejsce członka nowe osoby. 
4. Komisja podejmuje decyzje kolegialnie, w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 

IX. NAGRODY 
 
Organizator przewiduje nagrody za 3 najlepsze projekty. 
 

X. PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Projekt należy wykonać samodzielnie, musi być to praca autorska, która wcześniej nie była 
nagradzana ani w jakikolwiek sposób wykorzystywana i publikowana. 
2. Zgłaszając projekt autor oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego 
w projekcie w zakresie, niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu. 
3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą otrzymania nagrody, przenosi na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji: 
a) zwielokrotnienia projektu trwałego lub czasowego, w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (lub innych 
urządzeń), oraz poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, 
tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części projektu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w całości lub części, 
c) rozpowszechniania projektu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części projektu, a także publiczne 
udostępnianie całości lub części projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w Internecie. Zwycięzca Konkursu 
upoważnia także do tworzenia i korzystania z utworów zależnych (obejmuje prawo zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych), w tym w szczególności ich rozpowszechniania, 
dokonywania opracowania projektu, w tym w szczególności modyfikowania projektu, dokonywania 
korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia projektu z innym utworem bez nadzoru autorskiego. 
4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku. 
 

XI. WYNIKI KONKURSU 
 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 15 marca 2019 r. za 
pośrednictwem strony internetowej www.gniew.pl oraz portalu Facebook.com/GminaGniew/. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA PROJEKT I USYTUOWANIE 
ŁAWKI JANA I MARYSIEŃKI 

 
Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami 
 
 
Dane uczestnika konkursu (informacje znajdą się w opisie prezentowanych prac) 
IMIĘ I NAZWISKO …………………..……………………………………………..……………… 
ADRES ……………………………………………………………………………….………………. 
TELEFON KONTAKTOWY………………………….……………………………………………. 
ADRES E-MAIL …………………………………..………………………………………………… 
 
Dane opiekuna (podać w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………….. 
ADRES ……………………………………………………………..……………………………….. 
TEL. KONTAKTOWY ………………………………………………………………….…………. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego zapisami 
 
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w konkursie  na 
projekt i usytuowanie ławki Jana i Marysieńki. * 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) 
 
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej, w 
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 
internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 
 
 
 

……………………………….      ………………………………….. 
          Miejscowość, data             Czytelny podpis uczestnika/opiekuna 
 
 
 
* zaznaczyć w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

 

 


