Załącznik do Zarządzenia
Nr 89 /2019

Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 7 marca 2019

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
DOTYCZĄCĄ PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ
Z MIASTEM ŁOWICZEM
§1
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką),
dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem, zwany dalej Konkursem
zainicjowany został przez Burmistrza Miasta Łowicza i realizowany jest przez Biuro ds.
Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§2
Konkurs prowadzony jest w dwu kategoriach:
1.
2.

tematyka społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport)
tematyka gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna
przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).
§3

1. Celem Konkursu jest:
1) Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Miasta Łowicza i promocja badań
dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem
współczesnym Miasta Łowicza, wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac
z tej dziedziny;
2) Pobudzanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Miasta
Łowicza, zwłaszcza w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych
zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i
środowiskowym;
3) Tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym łowiczanom włączanie
się do dyskusji na temat przyszłości Miasta Łowicza oraz w proces twórczego i
innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta;
4) Promowanie nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze
prowadzenia rewitalizacji obszarów miasta;
5) Zwiększenie zainteresowania rewitalizacją i kreowania pozytywnego wizerunku
skutecznych działań na rzecz ożywienia zdegradowanych, zaniedbanych obszarów
miasta;
6) Zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego
podejmowania tematyki rewitalizacji oraz rozwoju obszarów Miasta Łowicza w
pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktorskich.
2. Wysoko premiowane będą prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego

Łowicza.
§4
1. W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie,
doktoranckie), ocenione w uczelni macierzystej jako dobre i bardzo dobre i obronione w
latach 2018-2019.
2. Do konkursu kwalifikowane są prace z obszarów naukowych określonych w § 2, które
powinny koncentrować się na problematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem
miasta, podnoszeniem konkurencyjności Łowicza oraz posiadać związek z przyjętymi
przez samorząd miasta planami i programami.
§5
1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich
uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski.
2. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac
oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów.
3. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.
4. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
1) formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1) wraz ze zgodą autora
pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;
2) streszczenie pracy, w przypadku prac o tematyce gospodarczej wskazujące na jej
walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwoju
gospodarczego Łowicza (streszczenie wraz z opisem bibliograficznym nie powinno
przekraczać 3 stron);
3) pełny tekst pracy, w wersji drukowanej oraz zapis elektroniczny (CD lub DVD);
4) potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni;
5) kopię opinii promotora pracy;
6) oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie
oraz wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych oraz wykorzystanie
pracy dyplomowej lub jej elementów do potrzeb (po korekcie redakcyjnej) Urzędu
Miejskiego w Łowiczu.
7) Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podpisania dokumentów finansowych.
§6
1. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub
nadesłać korespondencyjnie w trwale zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski
w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs - praca
dyplomowa”, do dnia 30 września 2019 roku.
2. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
§7
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Łowicza.
2. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter honorowy.
3. Kadencja Komisji trwa od momentu jej powołania do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

4. W skład Komisji wchodzą:
1)
2)
3)

Przewodniczący
Członkowie (4-6 osób)
Sekretarz

5. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego
Komisji oraz ustala regulamin swojej pracy.
6. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy składu Komisji, a podjęte przez nią decyzje są ostateczne.
7. Obrady Komisji są niejawne.
8. Postępowanie konkursowe Komisji obejmuje:
1) etap wstępny: przegląd zgłoszonych prac pod względem formalnym – brak
któregokolwiek
z wymaganych załączników, określonych w § 5 ust. 5 wyklucza pracę z dalszego
postępowania konkursowego, odczytanie streszczeń prac;
2) etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu – rozstrzygnięcie komisji musi zapaść
w terminie do 8 listopada 2019 roku.
9. W ocenie prac o tematyce gospodarczej Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:
1) możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego
rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów
społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
2) twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta Łowicza wraz ze
wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie miasta;
3) innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich
wdrożenia;
4) aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowanych
przedsięwzięciach na rzecz rozwoju Łowicza.
10. Wyniki swych prac Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Łowicza w formie
protokołu.
11. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Decyzje Komisji Konkursowej są
zatwierdzane przez Burmistrza Miasta Łowicza. Od decyzji Komisji Konkursowej nie
przysługuje odwołanie.
12. Komisja ma prawo:
1) nie przyznać nagrody głównej czyli przyznać tylko wyróżnienia
2) przyznać dwie główne nagrody równorzędne.
§8
1.
2.

3.

4.

Konkurs ogłasza się za pośrednictwem mediów lokalnych, tablicy ogłoszeń, oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Ogłoszenia konkursu dokonuje Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji
Pozarządowych z upoważnienia Burmistrza Miasta Łowicza, podając przedmiot
konkursu, miejsce i termin składania prac.
O wynikach konkursu sekretarz Komisji Konkursowej zawiadamia uczestników
konkursu
telefonicznie.
Wyniki Konkursu oraz data uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz przekazane redakcjom lokalnych
mediów.

5.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej.
§9

1.

2.
3.
4.

Nagroda główna zwana Nagrodą Burmistrza Łowicza jest przyznawana za pracę
najbardziej twórczą w odniesieniu do zagadnień związanych z Łowiczem, wybraną ze
wszystkich kategorii. Laureat nagrody głównej otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową.
Poza nagrodą główną przyznawane są dwa wyróżnienia. Autorzy wyróżnionej pracy
otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody przyznawane są ze środków budżetu Miasta Łowicza – Biuro ds. Kultury,
Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych
Laureat konkursu oraz wyróżnieni otrzymujący nagrodę rzeczową przekraczającą kwotę
2 000 zł brutto są zobowiązani do złożenia oświadczenie obdarowanego do celów poboru
zaliczki na podatek dochodowy i informację do celów rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych od udzielonych nagród i wygranych i uiszczą przed jej odebraniem
do kasy Urzędu Miejskiego w Łowiczu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości
10 procent wartości tej nagrody na podstawie art. 30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.200).
§10

1.
2.

3.
4.
5.

Prace konkursowe lub ich fragmenty, mogą być opublikowane na koszt Urzędu
Miejskiego w Łowiczu i rozpowszechnione za zgodą uczestnika konkursu.
Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom
(stanowią dokumentację Konkursu). Uczestnikom konkursu zwraca się jedynie prace
złożone w formie zwartej.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w
drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Łowicza.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo określenia maksymalnej wysokości nagrody
odpowiednio do środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Konkurs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki
związanej z Miastem Łowiczem
I. Informacja o autorze / autorach* projektu:
Nazwisko:

Imiona:
1)

2)

Adres zamieszkania:
Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

Nr mieszkania:
Tel. dom

–

e-mail:

Uczelnia Wyższa:
Pełna Nazwa:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Data ukończenia.:

Nr lokalu:
Poczta:

–

Ocena z obrony pracy:

Nazwisko imię
promotora:

Tytuł
naukowy:

Temat pracy
dyplomowej:



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski
w Łowiczu z siedzibą Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w związku z konkursem
na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem.



Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojej pracy przez Urząd Miejski
w Łowiczu z siedzibą Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w celach konkursowych.



Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu
na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem.

Data_______________________

Podpis_________________________

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary
Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem udziału
w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotycząca problematyki związanej
z Miastem Łowiczem.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody
wiąże się brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Komisji Konkursowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

