
 

 

UCHWAŁA NR 307/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 2022” 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się Wojewódzki Konkurs pn. „Łódzkie na mapach 2022”. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 

2022”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 307/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 2022” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 2022” (zwanym w dalszej części 

„konkursem”) jest Województwo Łódzkie realizując zadanie przez Departament Geodezji, Kartografii 

i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

2. Organizacja konkursu ma na celu zwiększenie wiedzy na temat regionu oraz promocję oryginalności 

województwa łódzkiego przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, popularyzację 

wdrażania nowoczesnych działań w proces kształcenia, promowanie Geoportalu Województwa 

Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) jako narzędzia do prezentacji map z obszaru województwa 

oraz stworzenie oryginalnych map tematycznych. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów pierwszego 

i drugiego stopnia dowolnych kierunków (zwani dalej Uczestnikami). Warunkiem udziału Uczestnika 

w konkursie jest bycie uczniem/studentem szkoły/uczelni mieszczącej się na terenie województwa 

łódzkiego lub zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa łódzkiego. Dopuszczeni 

do udziału w konkursie zostają także absolwenci uczelni wyższych roku 2022.  

4. Prace można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 20 października 2022 roku. 

5. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Łódzkiego (www.rsip.lodzkie.pl) oraz na profilu Facebook dla Geoportalu 

Województwa Łódzkiego. 

6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Konkurs polega na stworzeniu mapy tematycznej odnoszącej się do obszaru województwa łódzkiego, 

przedstawiającej dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej wizualizacji 

może odnosić się do środowiska przekształconego wskutek działalności człowieka lub środowiska 

przyrodniczego, naturalnego (do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, 

gospodarczych). Tematyka powstałej wizualizacji nie powinna dotyczyć wyłącznie jednego 

konkretnego podmiotu komercyjnego. Oceniana będzie nie tylko wizualizacja danych, ale również 

ich wartość informacyjna.  

2. Praca konkursowa powinna zostać stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri 

(istnieje możliwość wykorzystania 21-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania - 
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https://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial) lub w darmowym oprogramowaniu 

QGIS (https://www.qgis.org/pl/site/). 

3. Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

https://lodzkienamapach.lodzkie.pl podając hasło: lodzkienamapach, w postaci skompresowanego 

pliku .zip lub .rar. zawierającego wszystkie pliki przestrzennej bazy danych oraz wizualizacji 

kompozycji mapowej, które pozwolą na ocenę pracy konkursowej przez organizatora. 

Plik .zip lub .rar powinien zawierać: 

a) wszystkie pliki .shp lub/i wszystkie pliki bazy plikowej w formacie .gdb tworzące kompozycję 

mapową, 

b) wszystkie pliki tworzące wizualizację kompozycji mapowej, tj. plik o rozszerzeniu .mxd (zapisany 

w wersji maksymalnie ArcMap 10.5.1), lub wszystkie pliki projektu, w tym plik o rozszerzeniu .aprx 

(ArcGis PRO), lub plik projektu o rozszerzeniu .qgs, .qgz (QGIS). 

c) pliki styli, pliki czcionek, dodatkowe materiały niezbędne do prawidłowego zwizualizowania 

kompozycji mapowej (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika).  

4. Kompozycja mapowa może składać się z jednej lub wielu klas obiektów (powiązanych tematycznie). 

Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami 

atrybutów. Dokładność geometryczna obiektów powinna pozwalać na prawidłową prezentację 

w przedziale skalowym od 1: 500 do 1 : 2 000 000.  

5. Praca powinna zostać wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

EPSG:2180 lub w układzie WGS84 EPSG:4326.  

6. Zasięg opracowania wybrany przez Uczestnika powinien obejmować obszar całego województwa 

łódzkiego lub jego część.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej na adres 

https://lodzkienamapach.lodzkie.pl podając hasło: lodzkienamapach, w terminie do dnia  

20 października 2022 roku do godziny 23:59 – z tytułem: Wojewódzki Konkurs pn. „Łódzkie 

na mapach 2022”.  

2. Wraz z pracą konkursową musi zostać przesłana informacja zawierająca: 

a) imię i nazwisko Uczestnika, 

b) adres zameldowania Uczestnika, 

c) nazwa i adres szkoły oraz klasa lub nazwa uczelni oraz rok i kierunek studiów, której Uczestnik 

jest uczniem/studentem, 

d) adres email oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika 

niepełnoletniego, 

e) tytuł pracy, 

f) opis pracy (czego praca dotyczy, źródło i aktualność danych), 

g) załącznik w postaci pliku zawierającego zeskanowane, podpisane Oświadczenie – Załącznik Nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

3. Do dnia 20 października 2022 r. oryginał Oświadczenia należy wysłać na adres: 

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii 

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/trial?rsource=%2Fen-us%2Farcgis%2Ftrial&rsource=%2Fsoftware%2Farcgis%2Farcgis-for-desktop%2Ffree-trial
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Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

91 – 423 Łódź, ul. Solna 14 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Kompozycja mapowa powinna zostać stworzona przez Uczestnika samodzielnie. Uczestnik nie może 

korzystać z innych gotowych Utworów (map, plików graficznych dostępnych w Internecie). 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele organizatora 

oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby nagrodzone w konkursie „Łódzkie na mapach” w roku 

2021. 

 

IV. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

1. Komisja konkursowa składa się z 3 osób:  

 Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – nadzorującego Departament Geodezji, 

Kartografii i Geologii – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Łódzkiego, 

 Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii – Geodety Województwa Łódzkiego, 

 Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego. 

2. Komisja konkursowa ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 

3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

4. Z prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji 

biorący udział w jej obradach. 

5. Za pracę członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową. 

2. Prace oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

a) atrakcyjność i oryginalność tematu, 

b) poprawność przedstawionych danych, 

c) estetyka wykonania, 

d) zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów, 

e) stworzenie własnych symboli, 

f) przydatność do publikacji w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego, 

g) wielkość obszaru objętego opracowaniem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, 

zasadami etyki, zawierających treści o charakterze komercyjnym, nie spełniających zapisów 

niniejszego Regulaminu lub z innych względów sprawiających, że w ocenie komisji konkursowej 

nie nadają się one do publicznej prezentacji. 



 

 

 

 

 

VI. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

 

1. Wyniki konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły/uczelni oraz tytułu pracy 

nagrodzonych laureatów, zostaną ogłoszone m.in. na stronie internetowej Regionalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (www.rsip.lodzkie.pl) oraz na profilu Facebook dla 

Geoportalu Województwa Łódzkiego. 

2. Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ma 

możliwość opublikowania najlepszych prac w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego 

(www.geoportal.lodzkie.pl) wraz z podaniem informacji o ich autorze (imię i nazwisko, nazwa 

szkoły/uczelni oraz tytuł pracy).  

3. W ramach konkursu, zostaną wyłonione po 3 najlepsze prace konkursowe w dwóch kategoriach 

uczestników: 

a) I kategoria – uczniowie szkół średnich, 

b) II kategoria - studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwenci uczelni 

wyższych, o których mowa w Rozdziale I. Postanowienia ogólne, punkt 3.  

4. W ramach konkursu, autorzy wyróżnionych prac konkursowych otrzymają nagrody pieniężne 

w wysokości: 

a) Miejsce pierwsze – 2 000 złotych, 

b) Miejsce drugie – 1 750 złotych, 

c) Miejsce trzecie – 1 250 złotych. 

5. Komisja konkursowa w uzasadnionych przypadkach może zaproponować inną liczbę oraz inny 

rozdział nagród lub odstąpić od przyznania nagród. 

6. Uczestnicy nagrodzeni w konkursie zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą elektroniczną 

lub telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami konkursu. 

8. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w kwocie netto, to jest zostaną pomniejszone o naliczony 

i pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka podatku 10%), którego 

płatnikiem jest organizator konkursu.  

9. Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na wskazany przez nagrodzonych Uczestników 

konkursu rachunek bankowy. 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych, wizerunku 

oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych organizatora i w innych środkach 

masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy iż:  

a) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 

90-051, al. Piłsudskiego 8. 

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres email: iod@lodzkie.pl 

lub na adres siedziby Administratora. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie pn. „Łódzkie na mapach 

2022”. W przypadku laureatów konkursu i osób wyróżnionych w konkursie dane będą 

przetwarzane w celu publikacji ich imion i nazwisk na stronie internetowej Regionalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (www.rsip.lodzkie.pl) 

oraz na profilu Facebook dla Geoportalu Województwa Łódzkiego.  

d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.  

e) Dane laureatów i osób wyróżnionych w konkursie będą przetwarzane na podstawie 

ww. przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody 

na przewarzanie danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska na stronie 

internetowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 

(www.rsip.lodzkie.pl) oraz na profilu Facebook dla Geoportalu Województwa Łódzkiego. 

f) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a następnie 

zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. W przypadku danych przetwarzanych 

na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu 

zakończenia realizacji zadania.  

g) W przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą użytkownicy strony: 

www.rsip.lodzkie.pl oraz na profilu Facebook dla Geoportalu Województwa Łódzkiego, 

dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT, organ administracji publicznej uprawniony 

do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy), 

dane pozostałych uczestników nie będą udostępniane. 

h) Osoby biorące udział w konkursie posiadają prawo: żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO, w zakresie danych 

przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu 

(na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych 

w związku ze swoją szczególną sytuacją, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

mailto:miod@lodzkie.pl
https://rsip.lodzkie.pl/
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art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2,   00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO. 

i) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych - Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu, 

powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania 

danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik zgłaszając pracę na konkurs oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do wykonanej 

kompozycji mapowej, 

b) praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach. 

2. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia, przenosi na organizatora autorskie 

prawa majątkowe do niej oraz upoważnia nieodpłatnie organizatora do zatrzymania i do korzystania 

(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) ze zgłoszonej pracy konkursowej w dowolnym 

celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.  

3. Oznaczenie autorstwa pracy będzie rozpowszechniane zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

4. Organizator konkursu zastrzega prawo do wprowadzania zmian w pracy konkursowej w zakresie 

zawartości bazy danych oraz wizualizacji kompozycji mapowej podczas publikacji materiałów 

w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego, które mogą być spowodowane uwarunkowaniami 

technicznymi systemu.  

5. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora w przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez organizatora 

prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

IX. LICENCJA 
 

1. Uczestnik oświadcza, że przesłana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna 

od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób. 

2. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej od dnia jej przekazania 

drogą elektroniczną. Licencja udzielona jest nieodpłatnie. Prace konkursowe mogą być wykorzystane 

i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów. 

3. Organizator ma prawo do wykorzystania pracy konkursowej w celach promocyjnych, wizerunkowych, 

archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji produktów tradycyjnych i lokalnych z terenu 

Województwa Łódzkiego, a także ma prawo do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej 

liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji: 



 

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;  

b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego opracowań – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie 

za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, 

w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach 

wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części 

oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek 

zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich 

modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, 

modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie; 

d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy,  

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego, w charakterze 

elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy 

zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.  

4. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i upoważnia do udzielania sublicencji. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do prac konkursowych przez organizatora. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie 

składając stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 1. Aktualna treść regulaminu znajduje się 

na stronach internetowych www.rsip.lodzkie.pl oraz www.geoportal.lodzkie.pl. 

2. Organizator konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec.  

3. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na 

mapach 2022” pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. 

Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronach internetowych 

www.rsip.lodzkie.pl oraz www.geoportal.lodzkie.pl.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 

2022” należy do organizatora. 

https://rsip.lodzkie.pl/
https://mapy.lodzkie.pl/
http://www.rsip.lodzkie.pl/
https://mapy.lodzkie.pl/


 

 

Załącznik 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu „Łódzkie na mapach 2022” 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU – DANE PRACY KONKURSOWEJ 

 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko Uczestnika) 

 

……………..……………………………………………………… 

(adres zameldowania  Uczestnika) 

 

……………………………………………………… 

(adres email Uczestnika) 

 

……………..……………………………………………………… 

(telefon kontaktowy  Uczestnika/ opiekuna) 

 

 

 

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

(Tytuł pracy) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

opis pracy (czego praca dotyczy, źródło i aktualność danych) 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)           (podpis Uczestnika) 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE STATUSU UCZNIA / STUDENTA 

Oświadczam, że jestem uczniem /studentem * 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(nazwa i adres szkoły / uczelni) 

 

 

…………………………………………      …..……………………… 

(miejscowość, data)           (podpis Uczestnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANEJ PRACY KONKURSOWEJ 

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie została skopiowana oraz nie została 

w niej wykorzystana część lub całość pracy innych osób. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………………………………       …..……………………… 

(miejscowość, data)                              (podpis Uczestnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 

2022” i akceptuję jego warunki. 

 

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

(miejscowość, data)          (podpis Uczestnika) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem* prawnym w konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu pn. „Łódzkie na mapach 

2022” i akceptuję jego warunki. 

 

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

(miejscowość, data)                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego) * 

* właściwe podkreślić 

 


