
 
 

 

 
Konkurs „Smart City w moim Mieście” zorganizowany w ramach projektu „Boguchwała Smart City – 

rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją 
źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” dofinansowanego z Funduszy Europejskich  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

REGULAMIN KONKURSU 

„Smart City w moim Mieście” 

 

Cel i tematyka konkursu 

§1 

1. Gmina Boguchwała ogłasza konkurs na najlepszą  pracę plastyczną swojego wymarzonego 

Smart City pt. „Smart City w moim Mieście” w ramach projektu „Boguchwała Smart City - 

rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i 

publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. 

2. Celem konkursu jest przedstawienie nowych, atrakcyjnych i innowacyjnych rozwiązań w 

obszarze Smart City, które w przyszłości mogą być wdrożone na terenie Miasta. 

3. Smart City - to koncepcja inteligentnego miasta, wykorzystującego do polepszenia jakości 

życia mieszkańców m.in. zaawansowane technologie informacyjno - komunikacyjne oraz 

nowoczesne metody zarządzania, oparte na potencjale kapitału społecznego, gromadzonych 

danych, angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich rozwiązań inteligentnych. 

 

 Zasady konkursu 

§2 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Boguchwała. 

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko własne, autorskie pomysły rozwiązań. 

3. Prace uczniowie wykonują indywidualnie. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Temat konkursu „Smart City w moim Mieście” jest hasłem przewodnim. Prezentacja 

innowacyjnych rozwiązań dla miasta może dotyczyć wszystkich stref, które znajdują się na 

terenie miasta np. obiekty, przyroda, środowisko, mała architektura, komunikacja itp. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele suche, 

pastele olejne, farby plakatowe, collage, wycinanki itp.). Prace powinny być wykonane na 

papierze typu brystol w formacie A3 (297x420 mm). 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac.  

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 

będącymi przedmiotem innego konkursu. 
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Zasady uczestnictwa 

§3 

1. Przygotowanie prac plastycznych zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

 Prace mają być wykonane indywidualnie, 

 Tematyka prac musi być związana z motywem przewodnim konkursu, 

 Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych oraz 

liceum ogólnokształcącego na terenie Gminy Boguchwała, wśród uczniów tychże 

szkół:  

o w dwóch kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych:  

 uczniowie klas I – III  

 uczniowie klas IV – VIII  

o oraz w jednej kategorii wiekowej dla liceum ogólnokształcącego – 

uczniowie klas I – III. 

2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, szkoła, klasa. 

3. Pełnoletni uczestnik konkursu/przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu/opiekun 

prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych uczestnika konkursu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego 

celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Pełnoletni uczestnik konkursu/przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu/opiekun 

prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację (prezentowanie 

publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie, na plakacie/bilbordzie) pracy 

konkursowej uczestnika konkursu, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o 

miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

Konkursu oraz działalności Organizatora. 

5. Prace należy składać do wychowawców klas (klasa I-III SP), nauczycieli plastyki w danej szkole 

(klasa IV-VIII w Szkole Podstawowej) i do dyrektora Liceum Ogólnokształcącym klasa I-III LO 

do 14 maja 2020 r. Po tym czasie prace nie będą przyjmowane. 

6. Wraz ze złożoną pracą należy złożyć uzupełnione i podpisane załączniki do regulaminu 

konkursu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). 

7. Prace będą przekazane przez osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w danej szkole 

do Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 15:00. 

8. Do oceny prac zostanie powołana Komisja Oceny Prac. 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 
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Nagrody 

§4 

1. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody: 

 Szkoła Podstawowa klasy I - III 

 Za zajęcie 1 miejsca (laptop ok. 15, 6 cala) 

 Za zajęcie 2 miejsca (tablet ok. 10 cali) 

 Za zajęcie 3 miejsca (tablet ok. 7 cali) 

 Szkoła Podstawowa klasy IV - VIII 

 Za zajęcie 1 miejsca (laptop ok. 15, 6 cala) 

 Za zajęcie 2 miejsca (tablet ok. 10 cali) 

 Za zajęcie 3 miejsca (tablet ok. 7 cali) 

 Liceum Ogólnokształcące klasy I - III 

 Za zajęcie 1 miejsca (laptop ok. 15, 6 cala) 

 Za zajęcie 2 miejsca (tablet ok. 10 cali) 

 Za zajęcie 3 miejsca (tablet ok. 7 cali) 

2. Miejsca nie mogą być przyznane ex aequo. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Komisja oceniająca 

§5 

1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja oceniająca w skład, której 

będą wchodziły następujące osoby: 

 Koordynator projektu SMART CITY, 

 Pracownik Miejskiego Centrum Kultury, 

 Przedstawiciele szkół – 3 osoby 

 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 2 osoby 

 Przedstawiciel Rady Miejskiej w Boguchwale 

2. Zadaniem komisji oceniającej jest: 

 kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w konkursie, 

 ocena zgłoszonych prac, 

 przyznanie nagród, 

 wybór finałowych prac, które będą prezentowane 6 – 7 czerwca 2020 roku na Dniach 

Boguchwały w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. 

3. Przy ocenie prac uwzględnia się: 

 jakość techniczną, 

 poziom estetyczny prac, 

 pomysłowość, 

 innowacyjność, 

 trafność doboru tematu pracy,  

 oryginalność,  
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 stopień trudności wykonania. 

4. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 29 maja2020 r.  

2. Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana na stronie www.boguchwala.pl, na stronie 

projektu https://www.smart.boguchwala.pl/, wywieszona w szkołach na tablicach ogłoszeń. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca lub 7 czerwca 2020 r. podczas Dni Boguchwały. 

4. Nagrodzone prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim 

Centrum Kultury w Boguchwale. 

5. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu.  

6. Ewentualne spory między organizatorem, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie. 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

 


