Załącznik
do zarządzenia Nr 662.2019
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 2 grudnia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką,
magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta
Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną
z promocją Częstochowy”, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Częstochowy, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Organem programowym i wykonawczym konkursu jest Kapituła konkursu zwana dalej „Kapitułą”
§ 2. Celem konkursu jest:
1) promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta,
2) zwiększenie zainteresowania mieszkańców i kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych
działań na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego miasta,
3) tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączanie się w proces
twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat
przyszłości Częstochowy.
§ 3. Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej, który obronił pracę inżynierską,
licencjacką, magisterską lub doktorską o tematyce określonej w § 7 niniejszego Regulaminu
w terminie obejmującym czas od dnia 1 września roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu do dnia
31 sierpnia roku bieżącej edycji konkursu.
§ 4. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.czestochowa.pl oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.czestochowa.pl/

Częstochowy

§ 5. W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne,
Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja
o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu
terminu nadsyłania prac konkursowych.
Rozdział 2.
Organizatorzy konkursu
§ 6. 1. Kapitułę powołuje Organizator.
2. Przewodniczącym Kapituły konkursu jest Prezydent Miasta Częstochowy.
3. W przypadku, w którym Członek Kapituły jest promotorem lub autorem zgłoszonej do konkursu
pracy, nie przysługuje mu w danej edycji konkursu prawo głosowania; może natomiast uczestniczyć
w pracach komisji i brać udział w dyskusjach na temat złożonych prac.
Rozdział 3.
Przedmiot konkursu
§ 7. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, w tym inżynierskich, licencjackich
magisterskich lub doktorskich poruszających problematykę związaną z Częstochową i najlepiej
korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, promującymi gospodarkę lokalną, kulturę,
turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę, ochronę środowiska, transport i inne
dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta.
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Rozdział 4.
Nagrody dla autorów prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich
§ 8. 1 Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla autora lub autorów najlepszej pracy
inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej stanowi dyplom i nagroda pieniężna
ufundowana przez Organizatora w wysokości: 3000 złotych brutto.
2. Wyróżnienie w konkursie stanowi dyplom i nagroda pieniężna ufundowana przez Organizatora
w wysokości: 1000 złotych brutto.
Rozdział 5.
Zgłaszanie prac do konkursu
§ 9. 1. Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.
2. Do konkursu może być zgłoszona wyłącznie obroniona praca, do której przysługują autorowi
prawa autorskie.
3. W ogłoszeniu konkursu określa się każdorazowo termin składania zgłoszeń oraz rok
akademicki, z którego prace będą oceniane w konkursie.
4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się terminowe dostarczenie osobiście do Kancelarii Urzędu
Miasta Częstochowy lub wysłanie drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową - Wydział
Funduszy Europejskich i Rozwoju", kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji
językowej, na adres Organizatora:
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1) pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2) wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz
z oświadczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
3) wypełnionych i podpisanych "Zgód i oświadczeń", zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu,
4) potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii
promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
5) streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej
tematyce oraz wskazującego walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.
Rozdział 6.
Rozstrzygnięcie konkursu
§ 10. 1. Wybór nagrodzonych prac po dokonaniu ich oceny następuje w drodze jawnego
głosowania, polegającego na przyznaniu punktów przy obecności przynajmniej połowy członków
Kapituły.
2. Każdy z członków Kapituły, z wyłączeniem przypadku wynikającego z § 6 ust. 3, może przyznać
maksymalnie pięć punktów.
3. O przyznaniu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy decyduje zwykła większość
uzyskanych punktów.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyznaniu Nagrody decyduje głos
Przewodniczącego Kapituły.
§ 11. Decyzja Kapituły konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
§ 12. 1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty
zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu
nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości,
również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.
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§ 13. 1. W przypadku otrzymania przez Kapitułę konkursu informacji, iż nagrodzona praca
stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, Kapitule konkursu przysługuje prawo:
1) do odmowy poddania pracy ocenie,
2) do wstrzymania się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy,
3) w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia
prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W sytuacji opisanej jak wyżej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jt. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 z późn. zm.).
Rozdział 7.
Ochrona danych osobowych
§ 14. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora konkursu wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu „Nagroda
Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub
doktorską związaną z promocją Częstochowy” na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej w skrócie RODO
§ 15. Mając na względzie art. 13 RODO Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, przetwarzanych w związku
z organizacją konkursu jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42217) przy ul. Śląskiej 11/13.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP;
3) listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
3. Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik
konkursu może się skontaktować w następujący sposób:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
2) listownie na adres siedziby administratora,
3) lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu w Urzędzie Miasta Częstochowy.
4. Dane osobowe Uczestników konkursu podane w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane
w celu zrealizowania konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a tj. zgoda w zakresie danych publikowanych na stronach internetowych.
5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Uczestników konkursu są
podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią
odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Uczestników konkursu są podmioty uprawnione
do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty
wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług,
w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych - ASSECO Data System S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia – podmiot
serwisujący system EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami).
6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu
a następnie jako dokumentacja niearchiwalna przechowywane przez okres 10 lat zgodnie
z kategorią archiwalną BE10 wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
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18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
7. Na zasadach określonych przepisami RODO Uczestnikom konkursu przysługuje prawo
żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
przetwarzania,
4) a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Uczestnik
konkursu zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania
9. Gdy Uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)
10. Podanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości przyjęcia karty zgłoszeniowej
uczestnictwa w konkursie a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Z up. Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński
Zastępca Prezydenta
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