Burmistrz Miasta Łęczyca i Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty zapraszają do udziału w konkursie
na przedstawienie projektu koncepcyjnego szlaku pieszo-rowerowego, który zawierać będzie
charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się
do promocji Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty.
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§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego
prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień księżnej Salomei”
2. Organizatorami konkursu są:
a) Miasto Łęczyca
b) Gmina Góra św. Małgorzaty
3. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich.
4. Konkurs jest jednoetapowy. Polega na wykonaniu i dostarczeniu projektu koncepcyjnego
szlaku pieszo-rowerowego przebiegającego przez grunty położone na terenie Miasta Łęczyca
i Gminy Góra św. Małgorzaty tworzącego Pierścień Księżnej Salomei.
5. Kryteria ocen prac konkursowych:
a) Ocena rozwiązań projektowych oraz wykształcenia właściwego rozwiązania
projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów
przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowani zadania
projektowego,
b) Ocena spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla
prezentowanego programu
c) Ocena estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności, przyswajalności
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§2
Cel i zadania konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac odpowiadającym warunkom wymienionym
w niniejszym Regulaminie.
2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego szlaku pieszorowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie w granicach administracyjnych Miasta
Łęczyca i Góra św. Małgorzaty tworzącego Pierścień Księżnej Salomei.
3. Ważnym aspektem jest uwzględnienie w projekcie koncepcyjnym działek niebędących
własnością Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty i uwzględnienia rozwiązania
mającego na celu zapewnienie dojazdu do działek prywatnych.
4. Udział w konkursie dopuszcza pracę w zespołach dwuosobowych. W takim wypadku
przyznana nagroda podlega podziałowi pomiędzy członków zespołu w częściach równych.
§3
Forma Konkursu
1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty.
2. Informacje o Konkursie i o Regulaminie Konkursu są dostępne na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Łęczycy – www.leczyca.info.pl – stronie internetowej Gminy Góra św.
Małgorzaty - https://www.goraswmalgorzaty.pl/ - oraz na stronie Facebook na fanpage’u
Łęczyca - https://www.facebook.com/miastoleczyca/

§4
Harmonogram Konkursu
1.
2.
3.
4.

Ogłoszenie Konkursu na stronach internetowych Organizatora – w dniu 1.12.2021 r.
Powołanie Komisji Konkursowej – 1.03.2022 r.
Składanie prac konkursowych – do dnia 28.02.2022 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników – 16.03.2022 r.
§5
Nagroda w Konkursie

1. Fundatorem Nagrody są Miasto Łęczyca i Gmina Góra św. Małgorzaty
2. W Konkursie zostanie przyznana Nagroda o łącznej puli 5 000,00 zł
3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród w przypadku prac
wyróżnionych
§6
Wymagania dotyczące uczestników Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
- członkowie Komisji Konkursowej
- osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu Konkursu
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§7
Miejsce, termin i sposób ogłoszenia wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16.03.2022 r.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu i miejsca, o
czym poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy –
www.leczyca.info.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Góra św. Małgorzaty https://www.goraswmalgorzaty.pl/

§8
Ogólne wytyczne programowo-przestrzenne
1. Szlak jako specjalnie wytyczona i oznakowana trasa przeznaczona dla pieszych i rowerzystów,
powinna być widoczna i dostępna dla wszystkich uczestników.
2. Projekt koncepcyjny szlaku powinien zawierać takie punkty jak: miejsca przystankowe dla
uczestników szlaku (ławki, altany), miejsca naprawy rowerów oraz inne elementy małej
architektury.
3. W projekcie szlaku należy uwzględnić jego widoczność w porze wieczorowej i nocnej,
uwzględniając jako konieczne zachowanie bezpieczeństwa dla uczestników szlaku.
4. Przebieg szlaku przedstawia mapa sytuacyjna terenów do celów informacyjnych (Załącznik nr
2).
§9
Zakres i forma opracowania
1. Na projekt powinny się składać:
a) Część graficzna zawierająca rzuty i przekroje konieczne do przekazania koncepcji z
podaniem wymiarów wraz z krótkimi opisami technicznymi przyjętych rozwiązań.
Dopuszcza się umieszczenie na planszy dodatkowych szkiców, schematów, rysunków itp.
przedstawiających ideę projektu.
b) Część graficzna przedstawiająca wizualizację, umożliwiająca w pełni przeanalizowanie
przyjętych przez uczestników Konkursu rozwiązań projektowych (w przypadku
przygotowania projektu konstrukcyjnego).
2. Wersja elektroniczna projektu powinna być zapisana na płycie CD/DVD w formacie PDF. W
przypadku wersji papierowej powinien być to arkusz formatu A3 wydrukowany w kolorze, o
wysokiej rozdzielczości.
3. Projekty przygotowane w innych formatach niż te wymienione, nie będą rozpatrywane.
4. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane projekty wcześniej publikowane, już zrealizowane lub
przeznaczone do realizacji w innych miejscach, powielające znaki graficzne oraz zastrzeżone
znaki towarowe.
5. Pracę konkursową należy opatrzyć ( w górnym prawym rogu) sześciocyfrowym (wysokość
liter 1 cm ) kodem i dołączyć do pracy zaklejoną kopertę opisaną kodem, a w środku imiona i
nazwiska autorów.
6. Opracowanie graficzne musi prezentować wysoki poziom i ujawniać wysokie poczucie
estetyki i umiejętność w czytelnym ale i efektownym ukazywaniu koncepcji projektowej.
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§ 10
Terminy składania i oceny prac konkursowych
1. Prace konkursowe w formie grafiki komputerowej w formacie PDF należy dostarczyć
osobiście lub pocztą na nośniku CD/DVD lub w wydruku na kartce A3 o wysokiej
rozdzielczości.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ulica Marii
Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, Wydział Promocji Kultury i Sportu, pokój 30 do dnia
28.02.2022 r. do godziny 14:00.
3. W przypadku składania przez uczestników Konkursu prac konkursowych pocztą, liczy się
data wpływu do urzędu.
4. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie.
5. Prace Konkursowe powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu
bądź uszkodzeniu podczas przesyłki.
6. Prace konkursowe powinny być podpisane opatrzone (w górnym prawym rogu)
sześciocyfrowym kodem. Do prac konkursowych powinna być dołączona zaklejona
koperta opisana kodem, a w niej imiona, nazwiska i dane kontaktowe (adres, numer
telefonu) autora bądź autorów prac.
7. Dostarczone prace bez danych kontaktowych autora nie będą rozpatrywane.
§ 11
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołają Komisję
Konkursową
2. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół zawierający wyniki konkursu oraz protokół
potwierdzający ostateczny wynik konkursu.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki
odwoławcze.
§ 12
Sposób wykorzystania prac konkursowych, prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej
1. Autorom prac zgłoszonych do udziału w konkursie przysługują:
a) autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów powstałych w czasie konkursu
b) uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów o prawie autorskim;
c) na zasadach przewidzianych w załączniku do regulaminu, autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac przenoszą na Miasto Łęczyca i Gminę Góra św. Małgorzaty
majątkowe prawa autorskie do prac zgłoszonych w konkursie, udzielają zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych do tych prac oraz nie wykonywać w odniesieniu do
tych prac autorskich praw osobistych, poza prawem do wskazywania autorstwa
pracy.
d) Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac na życzenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra
św. Małgorzaty podpiszą odrębne umowy lub oświadczenia dotyczące przeniesienia
majątkowych praw autorskich do ich prac na zasadach przewidzianych regulaminem.
2. Organizatorzy konkursu mają prawo – bez konieczności uzyskania zgody autorów
nagrodzonych prac – do:
4|Strona

a) podania wyników konkursu do wiadomości publicznej przez poinformowanie o nich
na swoich stronach internetowych oraz w wydawnictwach pokonkursowych;
b) nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych w konkursie w celach reklamowych,
edukacyjnych i informacyjnych (w szczególności związanych z kolejnymi edycjami
konkursu oraz organizacją innych konkursów), w szczególności polegającego na:
publicznej ich prezentacji w dowolnej formie, publicznego informowania o tym, że
utwory powstały w ramach konkursu, którego byli Organizatorami.
3. Organizatorzy wskazani w § 1 nabywają prawo własności wszystkich egzemplarzy prac
konkursowych nagrodzonych i wyróżnionych w toku konkursu.
§ 13
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych (odrębnie, dla danych pozyskanych przez każdego z
nich) są Organizatorzy konkursu.
2. W związku z organizacją konkursu pn. „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego
prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień księżnej Salomei” administrator przetwarza
następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko uczestnika, wizerunek.
Przetwarzanie danych następuje w celu udziału w konkursie i kontaktu w związku z udziałem
w konkursie, w tym poinformowania o wynikach konkursu oraz w celu prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących organizacji konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia 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 2016 Nr 119, str. 1, dalej jako
„RODO”),
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach
archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
4. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem
danych osobowych na serwerze Facebook'a.
5. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, żądania usunięcia danych - dotyczy osób nie będących laureatami,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem - dotyczy danych nie będących laureatami, b) do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w razie uznania (przez uczestnika), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
uczestnika narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez uczestnika danych osobowych wymienionych wyżej jest dobrowolne, a
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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