REGULAMIN KONKURSU PLANISTYCZNEGO OGŁOSZONEGO WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUTURE CITY GAME”
REALIZWOANEGO W RAMACH PROJEKTU :
„PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - EDYCJA II”
wójt Gminy Milejów ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Milejów
W ramach realizacji projektu PWPP ogłasza się konkurs plastyczny dla młodzieży
szkolnej obejmujący szkoły podstawowe klas 4-8 Działanie ma na celu edukowanie
młodzieży w zakresie roli i znaczenia dokumentów planistycznych, rozumienia ich zapisów
oraz wpływu decyzji na rozwój gminy i jakość życia mieszkańców. Celem działania jest
zachęcenie młodzieży do podjęcia próby pracy z dokumentem planistycznym i stworzenia
symulacji zagospodarowania przestrzeni zgodnie z jego ustaleniami. Uczestnictwo
w konkursie będzie stanowić możliwość realnego zaangażowania się w próbę „realizacji”
dokumentu planistycznego a praca nad projektem zagospodarowania terenu pozwoli
zapamiętać

mechanizmy

rządzące

kolejnymi

procedurami

związanymi

z zagospodarowaniem przestrzennym,
Zadanie projektowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach realizacji działania,
podczas spotkania w szkołach, uczestnikom zadania projektowego zostanie zaprezentowany
dokument planistyczny.Konsultant do spraw planowania przestrzennego szczegółowo omówi
jego treść, wyjaśni znaczenie dokumentu, tryb jego powstawania oraz znaczenie dla
prowadzenia inwestycji. Uczestnicy nauczą się odczytywać treść dokumentu – zarówno jego
części rysunkowej (zrozumieją znaczenie stosowanych oznaczeń) jak i tekstowej. Zadanie
projektowe polegać będzie na stworzeniu projektu zagospodarowania terenu – dla
wybranych

nieruchomości

objętych

projektem

zmiany

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Milejów dla fragmentów miejscowości: Antoniów, Antoniów - Kolonia,
Białka – Kolonia, Górne, Jaszczów, Jaszczów – Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Milejów,
Milejów – Osada, Ostrówek – Kolonia, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska,
Łańcuchów, z dokładnym uwzględnieniem zawartych w nim wytycznych (Uchwała Rady
Gminy w Milejowie z dn. 11.05.2018r. nr XXXVII/223/18 wraz z Uchwałą Rady Gminy w
Milejowie ze zmianami z dnia 25.07.2019 r.).
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Powstałe w ten sposób prace oceniane będą w trybie konkursowym. Ocenie podlegać
będzie przede wszystkim

zgodność projektu w wytycznymi zawartymi w planie

zagospodarowania przestrzennego.
Nagrody dla młodzieży szkolnej w ramach ogłoszonego działania projektowego
z zakresu planowania przestrzennego:
1. a) 2 nagrody główne o wartości po 4000 zł każda w kategorii – praca plastyczna (jedna
nagroda) oraz w kategorii – makieta (jedna nagroda).
b) 10 wyróżnień rzeczowych o wartości 540 zł każda z przeznaczeniem na

zakup

nagród rzeczowych przez organizatora za prace indywidualne.
2. Zakup nagród zostanie sfinansowany w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym"

współfinansowanego

ze

środków Unii

Europejskiej

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
WYTYCZNE KONKURSOWE

1. Przedmiotem konkursu jest zaaranżowanie wybranej przestrzeni miejskiej lub
wiejskiej dla której Gmina Milejów obecnie prowadzi procedurę planistyczną
mającą na celu uchwalenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Milejów dla fragmentów miejscowości: Antoniów, Antoniów - Kolonia,
Białka – Kolonia, Górne, Jaszczów, Jaszczów – Kolonia, Kajetanówka, Klarów,
Milejów, Milejów – Osada, Ostrówek – Kolonia, Starościce, Wólka Bielecka,
Wólka

Łańcuchowska,

Łańcuchów.

Uczniowie

zgodnie

z

wyznaczonym

kierunkiem przeznaczenia tych obszarów w projekcie planistycznym w formie
plastycznej zaprezentują prace obrazujące możliwy sposób zagospodarowania
przestrzeni gminy zgodny z ustaleniami zawartymi w udostępnionym uczniom
projekcie gminnego planu.

2. Uczestnikami konkursu będą:


indywidualni

uczniowie/uczennice,

klas

4-8

szkół

podstawowych

które/którzy zawalczą o nagrody rzeczowe stanowiące wyróżnienia 1
stopnia;

3. Konkursowicze przygotują prace plastyczne w wybranej przez siebie formie
plastycznej (np. makieta przestrzenna, forma malarska itp.) o wskazanej w
niniejszym regulaminie tematyce i przedłożą je komisji konkursowej powołanej
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przez Wójta Gminy Milejów

4. Najwyżej oceniania w konkursie będzie:


zgodność

proponowanego

zagospodarowania

terenu

z

koncepcją

opracowanych miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego;


szczegółowość zaprezentowanej pracy pod względem umiejętności
czytania dokumentu planistycznego;



pomysłowości wykonanej pracy;

Prace wykonane niezgodnie z tematyką nie będą podlegały ocenie

5. Do konkursu mogą być zgłaszane prace własnoręcznie wykonane przez uczniów
w dowolnej technice plastycznej.

6. O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczania nagród organizator
poinformuje oddzielną informacją umieszczoną na stronie UG oraz GOK
w Milejowie.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie z uwagi na wyjątkową sytuację
epidemiologiczną jest złożenie fotografii pracy konkursowej drogą mailową na
adres gok.milejow@gmail.com

dopiskiem Konkurs FUTURE CITY GAME, do dnia

12.06.2020 r. do godz. 12.00 lub w formie papierowej na adres GOK.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Autorami pracy konkursowej mogą być uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.
4. Jeden uczeń może zgłosić na Konkurs 1 pracę.
5. Oryginalną pracę konkursową uczniowie dostarczą do szkół wyznaczonemu przez
dyrektora szkoły nauczycielowi zwanemu dalej „Opiekunem Konkursu” lub bezpośrednio
do GOK niezwłocznie po powrocie do szkoły.
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.milejow.pl oraz
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GOK - 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 GOK, ul. Fabryczna 1, 21 - 020 Milejów
do godz. 12.00 dnia 12.06.2020 r.
Ocena prac konkursowych
1. Organizator powoła 3-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 rzeczowe w kategorii – praca plastyczna (jedna nagroda)
oraz w kategorii – makieta (jedna nagroda), a także wybierze 10 prac – wyróżnień , których
autorzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
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.
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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 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 informacyjnopromocyjnych

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.
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10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.milejow.pl
Niniejszy regulamin opracowali:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dominika Kornecka: Tel. 81 7272032 e-mail gok.milejow@gmail.com
Koordynator

projektu/

Członek

Zespołu

Roboczego

„Partycypacja

w

Planowaniu

Przestrzennym – Etap II” na terenie Gminy Milejów.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

załącznik nr 1 do Regulaminu.
„FUTURE CITY GAME 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
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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 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 „FUTURE CITY GAME. Konkurs
planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Milejów" 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
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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 „FUTURE CITY GAME. Konkurs planistyczny dla
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Milejów" 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 „FUTURE CITY GAME. Konkurs planistyczny dla
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Milejów", 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 informacyjnopromocyjnych 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
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