REGULAMIN KONKURSU
dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego

NASZA NOWA PRZESTRZEŃ
organizowanego w ramach projektu
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

§1
INFORMACJE WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w Konkursie skierowanym do uczniów szkół średnich miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
pod nazwą: Nasza Nowa Przestrzeń.
Celem Konkursu jest zapoznanie młodzieży z problematyką kształtowania
ładu przestrzennego i architektonicznego.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Miasto Piotrków Trybunalski
(Pracownia Planowania Przestrzennego, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Tryb.)
zwany dalej „Organizatorem”.
§3
DEFINICJE
1. „Uczestnik Konkursu”
− uczeń szkoły średniej funkcjonującej w mieście Piotrkowie Trybunalskim, biorący udział
w Konkursie w roku szkolnym 2019/2020.
2. „Zespół Konkursowy”
− grupa młodzieży danej szkoły średniej składająca się z 2 lub 3 Uczestników, której praca
została zgłoszona do Konkursu.
3. „Zgłaszający”
− nauczyciel szkoły, dokonujący zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
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4. „Praca konkursowa”
− praca wykonana przez Zespół Konkursowy, stanowiąca rezultat zajęć przeprowadzonych
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” p.t. „NASZA NOWA
PRZESTRZEŃ”, zgłoszona do Konkursu w regulaminowym terminie i spełniająca warunki
Konkursu.
5. „Komisja Konkursowa”
− powołany do oceny prac konkursowych zespół ekspertów.
6. „Szkoła średnia”
− liceum, technikum.

1.
2.

3.
4.

§4
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora,
prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik i Zgłaszający akceptują w całości treść
Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, że spełniają
wszystkie warunki udziału w Konkursie.
Minimalna liczba zespołów biorących udział w konkursie nie może być mniejsza
niż 4 zespoły.
Regulamin jest dostępny w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie
Trybunalskim ul. Farna 8 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.ppp.piotrkow.pl
§5
CELE KONKURSU

1. Budowanie świadomości obywatelskiej u młodzieży
2. Zaangażowanie młodzieży w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.
3. Uświadomienie młodzieży roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki
przestrzennej, sprowokowanie dyskusji na temat kształtowania wspólnej przestrzeni
miejskiej.
4. Rozwój umiejętności krytycznego spojrzenia na problemy związane z przestrzenią wspólną
w mieście i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.
5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
6. Rozwijanie umiejętności prezentacji efektów pracy.
7. Zachęcenie nauczycieli do realizacji programu edukacyjnego związanego z planowaniem
przestrzennym.
§6
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich w Piotrkowie Trybunalskim w roku
szkolnym 2019/2020.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:
a) oświadczeniem Uczestników i Zgłaszającego, że Uczestnicy sporządzili samodzielnie
pracę i jej zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich,
b) oświadczeniem Uczestników Konkursu, iż posiadają prawa autorskie osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej,
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3.
4.
5.

1.

c) zgodą Uczestników na: prezentację najciekawszych prac konkursowych wyłonionych
w konkursie, umieszczenie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim oraz wykorzystanie pracy przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
do celów informacyjnych i promocyjnych.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Zespołów ze Szkół.
O podziale Uczestników na Zespoły decyduje Zgłaszający.
W ramach konkursu odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. w budynku Mediateki 800-lecia
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Piotrkowie Trybunalskim spotkanie wprowadzające
dla wszystkich uczestników. Ponadto przewiduje się konsultacje dla zespołów biorących
udział w Konkursie, w trakcie których młodzież zostanie wprowadzona w tematykę zarówno
partycypacji społecznych, jak i planowania przestrzennego i które będą prowadzone przez
urbanistę/planistę w Pracowni Planowania Przestrzennego ul. Farna 8 w Piotrkowie
Trybunalskim. Terminy konsultacji zostaną podane na stronie internetowej Pracowni
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim (www.ppp.piotrkow.pl) i określone
w uzgodnieniu ze Zgłaszającym.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci członków Komisji Konkursowej.
§7
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.02.2020 r. i będzie trwać do dnia ogłoszenia wyników
przez komisję konkursową.
2. Zgłoszenia udziału w Konkursie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), należy
dostarczyć do Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8,
97-300 Piotrków Trybunalski lub drogą elektroniczną na adres: pracownia@ppp.piotrkow.pl
3. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich do zgłoszenia należy dołączyć
oświadczenia rodziców/opiekunów Uczestników Konkursu (załącznik nr 2 do Regulaminu).
4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 17.03.2020 r.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organizatora, dopuszcza się dokonanie zgłoszenia
po terminie określonym w § 7 ust.4.
§8
WYMAGANIA FORMALNE
1. Zespół wykonuje Pracę Konkursową samodzielnie. Zakres Pracy Konkursowej określa
Załącznik nr 3 Regulaminu.
2. Zgłaszający decyduje o ilości Uczestników wchodzących w skład Zespołów zgłoszonych
do konkursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
3. Jeden Zespół może wykonać jedną pracę.
4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Zespołu przez Zgłaszającego, składa
on odpowiednio tyle oświadczeń o zgłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2, ile Zespołów
zgłasza do Konkursu.
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§9
TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
1. Zgłaszający składa prace konkursowe wykonane przez Zespoły zgłoszone do udziału
w terminie do dnia 05.05.2020 r. do godz. 1500 w Pracowni Planowania Przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8 w Piotrkowie Trybunalskim. Niezależnie od formy
złożenia pracy (osobiście, Poczta Polska, firma kurierska) decyduje data przyjęcia pracy
przez Organizatora.
2. Termin, o którym mowa w § 7 ust. 4 jest ostateczny. Prace, które wpłyną do Organizatora
po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
3. Koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej ponosi Zgłaszający pracę konkursową.
4. Zgłaszający opatrzy każdą część pracy konkursowej czterocyfrową liczbą rozpoznawczą,
umieszczoną w prawym górnym rogu. Symbol należy stworzyć indywidualnie, a jego treść
powinna być przypadkowa. Takie szyfrowanie pracy uniemożliwi identyfikację autorów
i zapewni obiektywną i bezstronną ocenę przedłożonych projektów.
5. Na pracach konkursowych nie wolno umieszczać napisów niezwiązanych z treścią projektu,
znaków rozpoznawczych czy też podpisów autorów. Niezastosowanie się do tego warunku
będzie skutkować dyskwalifikacją pracy konkursowej.
6. Do pracy konkursowej należy załączyć trwale zamkniętą kopertę zawierającą skład Zespołów
(imiona i nazwiska) opisaną za pomocą indywidualnego kodu zespołu (czterocyfrowa
liczba rozpoznawcza na planszach projektu). Koperty zostaną otwarte komisyjnie
po rozstrzygnięciu konkursu, w dniu 14.05.2020 r.
§ 10
KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY
1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez pięcioosobową Komisję Konkursową
powołaną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w składzie:
• przewodniczący Komisji Konkursowej –
Pan Bogdan Munik -Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
• zastępca Przewodniczącego –
Pan Paweł Czajka- Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego
• Pan Janusz Korczak- Ziołkowski- Architekt Miasta
• Pan Dawid Radziszewski- Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
• Pani Katarzyna Szokalska- Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta
• Pan Błażej Cecota - Kierownik Centrum Informacji Turystycznej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej,
jeżeli po ogłoszeniu Konkursu okaże się, że ktokolwiek wymieniony powyżej nie będzie mógł
uczestniczyć w ocenie prac.
3. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w systemie punktacji, a maksymalna ocena
wynosi 100 punktów.
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4. Nagrody przyznawane będą przez Komisję Konkursową najlepszym zespołom, które
uzyskały najwięcej punktów, z uwzględnieniem poniższych kryteriów i odpowiedniej
punktacji:
a) ocena merytoryczna - od 0 do 30 punktów
• zgodność projektu złożonego w konkursie z wytycznymi zawartymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego /0-10/
• uwzględnienie w pracy konkursowej zabytkowego charakteru obiektu oraz obszaru
objętego konkursem /0-10/
• funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań /0-10/
b) kreatywność – od 0 do 50 punktów
• pomysłowość /1-30/
• nowatorstwo w myśleniu o przestrzeni publicznej /1-20/
c) jakość wykonania – od 0 do 20 punktów
• środki artystyczne, estetyka / 1-10/
• komunikatywność pracy 1-10/
Łącznie praca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
§ 11
NAGRODY
1. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne dla zespołów, za wyróżniające się prace
na podstawie ilości zdobytych punktów.
2. Nagrody dla zwycięskich zespołów wynoszą odpowiednio do zajętego miejsca:
I. 3000 zł
II. 1800 zł
III. 1200 zł
3. Nagrody, o których mowa powyżej, zostaną przekazane w równym podziale na członków
zespołu (uczniów) na rachunki bankowe wskazane przez opiekuna nagrodzonego Zespołu,
w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
4. Dla szkoły, z której pochodzi nagrodzony w konkursie zespół przewidziano dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości 2200 zł.
5. Nagrody dla szkół, o których mowa powyżej, zostaną przekazane na rachunek bankowy
wskazany przez szkołę, z której pochodzi nagrodzony Zespół, w terminie 14 dni od dnia
oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
§ 12
ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Komisja Konkursowa, w składzie określonym w § 10 ust. 1 Regulaminu, wyłoni zwycięskie
prace.
2. Obrady Komisji Konkursowej zakończone wyborem zwycięskich prac odbędą się w terminie
maks. 14 dni od daty zakończenia składania prac konkursowych (05.05.2020 r.) w Pracowni
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.
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3. Lista zwycięskich Zespołów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
pod adresem: www.ppp.piotrkow.pl w zakładce Partycypacja w planowaniu przestrzennym
do dnia 22 maja 2020 r. W tym też dniu, drogą telefoniczną/mailową na adres poczty
elektronicznej Zgłaszającego, o wynikach Konkursu zostaną powiadomione szkoły
uczestniczące w Konkursie.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas trzeciego spotkania
partycypacyjnego zawierającego blok projektowy połączonego z prezentacją nagrodzonych
prac konkursowych, która odbędzie się dnia 15.06.2017 r. w budynku Mediateki 800-lecia
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 3.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, w którym odbędzie się spotkanie
partycypacyjne połączone z blokiem projektowym i zobowiązuje się do skutecznego
powiadomienia zgłoszonych do Konkursu szkół o nowym miejscu i czasie spotkania– drogą
telefoniczną/mailową na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego oraz na stronie
internetowej, na co najmniej 7 dni przed datą spotkania.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy z Uczestników konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa,
w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy przenoszą na Organizatora własność
egzemplarza pracy konkursowej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w publikacjach
i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia Konkursu
z zachowaniem praw autorskich osobistych przysługujących autorom zgodnie z przepisami
ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
3. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z Konkursem spoczywa na Pracowni
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 8`
§ 14
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą w związku z Konkursem, jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej RODO.
3. W ramach Konkursu zbierane są dane osobowe:
a) dotyczące Uczestników – imiona i nazwiska, telefon, adres e-mail;
b) dotyczące opiekunów prawnych – imiona i nazwiska
c) dotyczące Zgłaszających – imiona i nazwiska, telefon, adres e-mail.
4. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są przez Organizatora w celu opisanym
w Regulaminie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym
w Regulaminie poprzez jego akceptację przy przystąpieniu do Konkursu. W imieniu
Uczestnika, zgoda musi zostać wyrażona przez opiekuna prawnego lub kuratora. Wzór zgody
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Organizator zapewnia wszystkim osobom wymienionym w § 14 ust. 3 realizację uprawnień,
w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach
tej ustawy. Powyższe uprawnienia można realizować poprzez przesłanie pocztą tradycyjną
lub mailową (na adres Organizatora Konkursu zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi
w Regulaminie) oświadczenia, w sposób zapewniający identyfikację osoby je składającej
(w szczególności poprzez podanie imienia i nazwiska).
7. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu
stosownego oświadczenia. Dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
8. Organizator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności
i integralności powierzonych mu danych.
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Załącznik nr 1

Do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu będącego rezultatem zajęć
przeprowadzonych w szkołach średnich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach
projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt. „Nasza Nowa Przestrzeń” w roku
szkolnym 2019/2020.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie dla młodzieży ze szkół biorących udział w Konkursie
na wykonanie projektu będącego rezultatem zajęć przeprowadzonych w szkołach średnich
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym” pt. „Nasza Nowa Przestrzeń” w roku szkolnym 2019/2020.
Zgłoszenie dotyczy Zespołu młodzieży w następującym składzie:
1) .......................................................................................... klasa ……………………………………….
2) .......................................................................................... klasa ……………………………………….
3) .......................................................................................... klasa ………………………………………
Nazwa, adres szkoły wraz adresem mailowym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Zgłaszający (miejscowość, data)
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Załącznik nr 2

Do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu będącego rezultatem zajęć
przeprowadzonych w szkołach średnich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach
projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt. „Nasza Nowa Przestrzeń” w roku
szkolnym 2019/2020.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) *

wyrażam zgodę na przystąpienie i udział
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

− w Konkursie pt. „Nasza Nowa Przestrzeń” na wykonanie projektu plastycznego będącego
rezultatem zajęć przeprowadzonych w szkołach średnich na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt. „Nasza
Nowa Przestrzeń” w roku szkolnym 2019/2020.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu.

……………………………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna



niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

Do Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu będącego rezultatem zajęć
przeprowadzonych w szkołach średnich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach
projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” pt. „Nasza Nowa Przestrzeń” w roku
szkolnym 2019/2020.

ZAKRES I FORMA PRACY KONKURSOWEJ „MOJA NOWA PRZESTRZEŃ”
Zakres i cel konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej
po wschodniej stronie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pomiędzy ul. J. Słowackiego i ul. Gen.
S. Grota-Roweckiego (wg załącznika graficznego nr 1).
Praca konkursowa winna zawierać nowe spojrzenie urbanistyczno - architektoniczne na teren
dworca autobusowego oraz skweru przy Wieży Ciśnień ze szczególnym naciskiem na wskazanie
nowej funkcji dla istniejącego budynku Wieży.
Przy poszukiwaniu nowych rozwiązań należy uwzględnić charakter oraz walory estetyczne
budynku Wieży oraz położenie terenu w sąsiedztwie Dworca Kolejowego.
Forma pracy konkursowej
1. Pracą konkursową jest praca wykonana w dowolnej technice plastycznej.
Praca składać się będzie z dwóch części:
− graficznej
Dwie plansze w formacie A1 (przy użyciu technik: kredka, mazaki, farby,
grafika komputerowa)
Plansze winny zawierać:
• analizę stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych,
powiązań funkcjonalno- przestrzennych z terenami przyległymi,
• zagospodarowanie terenu ze wskazaniem funkcji dla obiektów w formie rzutu - kolorowy
rysunek inspirowany rysunkiem techniczny,
• dwa wybrane widoki terenu oddające istotę wizji projektu.
− opisowej w formie krótkiego opis projektu.
2. Praca konkursowa może dodatkowo zawierać makietę lub instalacje przestrzenną
obejmującą fragment lub całość terenu objętego praca konkursową, jeżeli inne środki
wyrazu plastycznego ograniczają możliwości oddania istoty wizji koncepcji.
3. Zastosowana technika rysunkowa musi zapewnić czytelność projektu, a przyjęte oznaczenia
dokładnie wyjaśnione na planszy.
4. Szczegółowo sposób wykonania pracy zostanie omówiony na warsztatach projektowych,
o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
5. Podczas warsztatów uczestnikom udostępnione zostaną podkłady mapowe oraz inne
materiały pomocnicze niezbędne do wykonania projektu.
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