
„Moja Gdynia 2030 – tu mieszkam, pracuję i wypoczywam” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu plastycznego „Moja Gdynia 2030 – tu mieszkam, pracuję 

i wypoczywam” jest Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej wizję Miasta 

Gdyni w roku 2030. 

§ 3 

CELE KONKURSU 

Celem podstawowym jest zaangażowanie najmłodszego pokolenia gdynian 

w kształtowanie wizji dotyczącej rozwoju miasta i myślenie o jego przyszłości, gdyż 

to właśnie oni w 2030 roku będą ważnymi, aktywnymi uczestnikami życia Gdyni. Konkurs 

ma rozbudzać u uczestników postawy obywatelskie i identyfikację ze swoim miastem 

i dzielnicą.  

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci mieszkających 

na terenie Gdyni, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: do lat 9 lat i 10-13 lat. 



Regulamin konkursu plastycznego „Moja Gdynia 2030” 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie plastycznym jest wypełnienie 

i dołączenie do pracy karty uczestnictwa (Załącznik nr 1), która powinna być 

podpisana przez rodzica lub przez opiekuna prawnego przygotowującego 

uczestnika do konkursu. 

4. Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego może zgłosić do konkursu tylko jedną 

pracę, w ramach jednej kategorii wiekowej. 

5. Praca musi być wykonana osobiście.  

6. Technika wykonania jest dowolna. Dopuszczalne są np.: farby plakatowe, 

akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, itp. Jednak 

uwzględnione będą wyłącznie prace wykonane na papierze w formacie 

nie większym niż A3. Nie będą dopuszczone prace wykonane na szkle, drewnie, 

kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny. 

7. Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

8. Prace zgłoszone do Konkursu Plastycznego muszą być opisane bez użycia imienia 

i nazwiska autora, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację pracy 

z tymczasowym pseudonimem artystycznym stworzonym na użytek Konkursu, 

np. MISIO1. 

9. Każda praca musi być czytelnie i trwale opisana na odwrocie, drukowanymi 

literami, tylko samym pseudonimem autora, czyli tymczasowym pseudonimem 

artystycznym, stworzonym na użytek Konkursu. 

10. Wraz ze zgłoszeniem pracy do Konkursu, jej autor musi dołączyć w zamkniętej 

kopercie, czytelnie wypełnioną, kartę uczestnictwa, która stanowi Załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu.  

 

§ 5 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Pracę i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 

30 września 2016 roku do godziny 15:00, na poniższy adres (z dopiskiem „Moja 

Gdynia 2030 – Konkurs Plastyczny”).  
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URZĄD MIASTA GDYNI  

WYDZIAŁ STRATEGII 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 

tel. 0 58 / 668 83 50 

mail: wydz.strategii@gdynia.pl 

2. Przekazane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: 

1) Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni 

2) Jacek Piątek – plastyk miejski 

3) Katarzyna Gruszka – naczelnik Wydziału Strategii 

§ 6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Komisja wybierze najciekawsze prace indywidualne, ilustrujące najlepiej temat 

przewodni „Moja Gdynia 2030”. Autorom najlepszych 3 prac, w każdej kategorii 

wiekowej, zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa może 

przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne. 

§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ PUBLIKACJA PRAC 

Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w dniu 17 października 2016 roku 

na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl oraz na portalu miejskim Miasta Gdynia 

w zakładce „Konkursy dla uczniów”. Prace uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami 

zostaną zaprezentowane w wirtualnej galerii.  

§ 8 

UWAGI DODATKOWE 

1. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo  opisane, bez wypełnionej 

i podpisanej karty zgłoszenia, przysłane w rulonach nie będą oceniane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac konkursowych, które 

łamią prawa osób trzecich lub zawierają treści sprzeczne z prawem, dobrymi 

obyczajami oraz naruszają dobra osobiste osób trzecich. 
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3. Osoba zgłaszająca pracę w konkursie plastycznym wyraża zgodę na wykonanie 

fotografii pracy konkursowej, która została zgłoszona do konkursu plastycznego 

i umieszczenie jej w wirtualnej galerii. 

4. Zgłoszenie prac w konkursie plastycznym, wraz z prawidłowo wypełnioną kartą 

zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, 

wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 

926 ze zm.).  

5. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

6. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu 

i godzinie uroczystego odbioru nagród. 

7. Wszelkie nieporuszone w regulaminie kwestie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 

KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Moja Gdynia 2030” 

 

PSEUDONIM ARTYSTYCZNY 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 

 

WIEK 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

TELEFON 

 

 

MAIL 

 

 

SZKOŁA (OPCJONALNIE) 

(adres, telefon) 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO 

DZIECKO DO KONKURSU 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm. ) oraz na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonej pracy  zgodnie z 

postanowieniami regulaminu do celów promocyjnych na polach eksploatacji, obejmujących 

publiczne wystawianie i zamieszczanie na stronach internetowych Organizatora Konkursu. 

 

……………………………………. 

                Miejscowość, data     …………………………………………… 

Podpis autora pracy 

                                                                                                       ……………………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego 


