
 
 

Regulamin konkursu o nagrodę 

KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH 

za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej 

 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów 

Miejskich za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. 

2. Konkurs o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą 

problematyki miejskiej dalej nazywany jest „Konkursem”. 

3. Organizatorem konkursu jest Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, z siedzibą  

w Poznaniu (ul. Różana 12/Żupańskiego 12, 61-577 Poznań), adres korespondencyjny  

ul. Ukośna 13/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, adres e-mail: konkurs@kongresruchowmiejskich.pl, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 
1. Celami Konkursu są: 

a) popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej, 

b) rozszerzenie zainteresowania tematyką miejską, 

c) podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach związanych z politykami miejskimi  

i funkcjonowaniem miast. 

2. Uczestnikiem / uczestniczką konkursu może być absolwent / absolwentka uczelni wyższej,  

który obronił / obroniła pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską w roku akademickim 

2019/2020 lub 2020/2021 i spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Nagrodami w Konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii 

wydawniczej Organizatora (publikacja elektroniczna).  

4. Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: 

a) najlepsza praca licencjacka lub inżynierska, 

b) najlepsza praca magisterska. 

 

§ 3 
1. Do Konkursu przyjmowane są prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) 

dotyczące problematyki miejskiej, w szczególności związane z problematyką zwartą w 15 

Tezach Miejskich i 3 Nadzwyczajnych Tezach Miejskich, w szczególności: 

a) prawa do miasta, 

b) demokracji miejskiej, 

c) partycypacji obywatelskiej,  

d) budżetu miejskiego, 

e) budżetu partycypacyjnego, 

f) przedsiębiorczości lokalnej i sposobów jej wspierania przez samorząd, 

g) usług komunalnych, 
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h) solidarności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

i) polityk migracyjnych, 

j) polityk równościowych, 

k) kultury miejskiej, 

l) mieszkalnictwa, 

m) rewitalizacji, 

n) ładu i planowania przestrzennego, 

o) zrównoważonej mobilności, 

p) zrównoważonego rozwoju, 

q) adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, 

r) decentralizacji i dekoncentracji instytucji publicznych, 

s) samorządu miejskiego.  

2. Pełna treści Tez Miejskich dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: 

https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie 

  

§ 4 
1. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą 

autora / autorki. 

2. Termin dostarczania prac upływa dnia 10 grudnia 2021 roku. 

3. Zgłoszenia powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: 

konkurs@kongresruchowmiejskich.pl 

4. Zgłoszenie przesłane na adres e-mail Organizatora powinno obejmować: 

a) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,  

b) wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu),  

c) wypełnione i podpisane oświadczenie autora / autorki pracy dyplomowej (Załącznik nr 2  

do Regulaminu), 

d) informację o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez autora / autorkę (Załącznik 

nr 3 do Regulaminu). 

5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniało wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 2, 

Organizator wezwie do usunięcia braków w terminie 7 dni.  

6. Zgłoszenie, które nie zostanie uzupełnione w terminie lub dalej będzie zawierało braki, 

Organizator odrzuci. 

7. Prace dyplomowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane. 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz promotorów przetwarzane będą zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszym regulaminem w celu 

związanym z wyborem zwycięskich prac i przyznaniem Nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych określone są w informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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§ 5 

1. Za prawidłowy przebieg naboru prac konkursowych będzie odpowiedzialny, powołany przez 

Organizatora, Sekretariat Konkursu (zwany dalej „Sekretariatem Konkursu”). 

2. Sekretariat Konkursu dokona oceny prac pod kątem formalnym oraz tematycznym zgodnie  

z §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Prace spełniające wszystkie wymogi techniczne oraz formalne Sekretariat Konkursu przesyła  

do dalszej oceny. 

 

§ 6 
1. Oceną prac zgłoszonych do Konkursu zajmie się Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

(zwana dalej „Komisją Konkursową”). 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą eksperci i ekspertki zajmujący się tematyką miejską. 

3. Skład Komisji Konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora. 

4. Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace będzie brała pod uwagę: 

a) jakość realizacji,  

b) oryginalność i innowacyjność ujęcia tematu, 

c) możliwość praktycznego wykorzystania wyników, 

d) poprawność merytoryczną, 

e) znajomość literatury przedmiotu. 

 

§ 7 
1. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu oraz tematy prac zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Organizatora w mediach społecznościowych do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

2. Nagroda zostanie wręczona laureatom podczas uroczystości wręczenia nagród.  
3. Uroczystość zostanie zorganizowane w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2022 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich za najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich za najlepszą pracę dyplomową 

dotyczącą problematyki miejskiej 

 

ZGŁOSZENIE W KATEGORII (niepotrzebne skreślić)  

1. praca licencjacka lub inżynierska 

2. praca magisterska  

 

DANE AUTORA/AUTORKI PRACY 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres e-mail: 

Uczelnia: 

Wydział / Instytut / Katedra: 

Tytuł pracy: 

 

DANE PROMOTORA / PROMOTORKI PRACY 

Imię: 

Nazwisko: 

Tytuł naukowy:  

Adres e-mail: 

Uczelnia: 

Wydział / Instytut / Katedra: 

 

INFORMACJE O PRACY DYPLOMOWEJ 

Tytuł pracy: 

Data obrony:  

Streszczenie: 

 

……………………………………………………………………………. 

data i podpis osoby zgłaszającej pracę do konkursu 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich za najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA / AUTORKI  

(zgodna jest niezbędna również, gdy praca zgłaszana jest do konkursu przez uczelnię lub promotora) 

 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej pracy dyplomowej pn. ……………………………………………. 

(proszę wpisać) do konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. 

 

2. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłaszanej do konkursu o nagrodę Kongresu 

Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej  

i przysługują mi do niej pełne prawa autorskie. 

 

3. Oświadczam, że informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe.  

 

4. Przesłana drogą elektroniczną praca jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na 

uczelni.  

 

5. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin konkursu, zapoznałem się z treścią klauzuli  

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik do regulaminu.  

 

6. Rozumiem, że podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest  

dobrowolne i niezbędne dla udziału w konkursie.  

 

7. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie zgadzam się na publikację na stronie  

internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych  

mojego imienia i nazwiska, tytułu pracy, nazwy uczelni, rodzaju przyznanej nagrody, a także 

streszczenia pracy lub fragmentów pracy. 

 

8. Oświadczam, że nie roszczę praw do zwrotu materiałów przekazanych wraz z kartą  

zgłoszeniową. 

 

……………………………………………………………………………. 

data i podpis autora / autorki pracy 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich za najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów 

Miejskich z siedzibą w Poznaniu (ul. Różana 12/Żupańskiego 12, 61-577 Poznań), kontakt: 

kongres.miejski@gmail.com. 

2. Dane zawarte w zgłoszeniu (karcie zgłoszeniowej przekazywanej przez autora, uczelnię  

lub promotora) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO w celu związanym  

z wyborem zwycięskich prac i przyznaniem Nagrody.  

3. Dostęp i możliwość przetwarzania danych osobowych są niezbędna dla zapewnienia możliwości 

udziału w konkursie i wypełnieniu obowiązków wynikających z regulaminu konkursu (ocena prac, 

identyfikacja prac,  wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców, przekazanie nagród). 

4. Odbiorcami danych będą osoby współpracujące z administratorem w celach związanych   

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu (pracownicy Organizatora, zarząd Związku 

Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Komisja Konkursowa, Sekretariat Konkursu). 

5. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia 

konkursu (ogłoszenia wyników), publikacji prac i niezbędnego kontaktu oraz promocji uczestników 

(laureatów) konkursu i ich promotorów, o ile wyrazili na to odrębną zgodę. 

6. Uczestnik może wcześniej zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych (wycofać zgodę), 

co jest równoznaczne z wycofaniem zgody na udział w konkursie, co spowoduje usunięcie danych  

z bazy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Administrator nie przetwarza dane poprzez ich transmisję za pośrednictwem podmiotów 

znajdujących się w państwach trzecich.  

8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9. Przysługiwać będzie Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

co do których Państwo wyrazili zgodę – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 

10. Na zasadach opisanych w RODO przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego. 

 

Powyższe informacje przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: 

 

……………………………………………………………………………. 

data i podpis 

 


