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Regulamin konkursu  

„łódzkie na e-mapach” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego oraz Zakład Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

2. Celem konkursu jest stworzenie map tematycznych, propagowanie rozwiązań systemów informacji 
geograficznej i Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl), wzbogacenie procesu 
nauczania treścią GIS oraz zwiększenie wiedzy na temat regionu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów 
pierwszego i drugiego stopnia dowolnych kierunków (zwani dalej Uczestnikami). Warunkiem udziału 
Uczestnika w konkursie jest bycie uczniem/studentem szkoły mieszczącej się na terenie województwa 
łódzkiego.   

4. Prace można nadsyłać od 30 kwietnia do 15 lipca 2019 roku. 

 

II. OPIS 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). 
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 darmowej wersji testowej ww. oprogramowania po dokonaniu 
rejestracji na stronie firmy - https://www.esri.com/pl-pl/arcgis/trial.  

3. Kompozycja mapowa może składać się z jednej lub kilku warstw graficznych (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: 1 000 do 1 : 2 000 000. 

4. Praca powinna zostać wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 
EPSG:2180 lub w układzie WGS84 EPSG:4326. 
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5. Zasięg opracowania wybrany przez Uczestnika powinien obejmować obszar całego województwa 
łódzkiego lub jego część (nie mniejszą niż obszar powiatu).  Organizator przy ocenie prac będzie brał 
pod uwagę wielkość obszaru opracowania. 

6. W pracy konkursowej można wykorzystać gotowe warstwy udostępnione za pomocą usługi sieciowej 
WMS/WMTS, których adresy URL można pozyskać z ogólnodostępnej aplikacji mapowej Geoportal 
Województwa Łódzkiego pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl, z rozwijalnego menu Plik wybierając 
narzędzie „Dodaj mapę”. 

7. Pracę konkursową należy przesłać e-mailowo 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 wszystkie pliki bazy plikowej w formacie .gdb tworzące 
kompozycję, 

b) wizualizację kompozycji mapowej w pliku o rozszerzeniu .mxd lub pliki projektu 
o rozszerzeniu .aprx, 

c) biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika). 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej drogą e-mailową na adres 
Organizatora (geoportal@lodzkie.pl) w terminie do 15 lipca 2019 roku do godziny 24:00 – z tytułem 
e-maila: konkurs „łódzkie na e-mapach”. 

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

a) imię i nazwisko Uczestnika,  
b) nazwa i adres szkoły oraz klasa lub nazwa uczelni oraz rok i kierunek studiów, 

której Uczestnik jest uczniem/studentem, 
c) adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika, 
d) opis pracy (czego praca dotyczy, źródło i aktualność danych), 
e) załącznik w postaci pliku zawierającego zeskanowane, podpisane Oświadczenie 

– Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Oryginał Oświadczenia należy wysłać na adres:  
Departament Geodezji i Kartografii  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego   
91 – 423 Łódź, ul. Solna 14   

Do dnia 31 lipca 2019 r. 
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Prace konkursowe powinny być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

6. Kompozycja mapowa powinna zostać stworzona przez Uczestnika samodzielnie. Uczestnik nie może 
korzystać z innych gotowych Utworów (map, plików graficznych dostępnych w Internecie). 

7. W konkursie nie mogą brać udział osoby zatrudnione na umowę o pracę w branży związanej 
z tematem konkursu oraz pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie 
ich najbliższych rodzin. 
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IV. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Komisja Konkursowa składa się z 6 osób: 3 przedstawicieli Departamentu Geodezji i Kartografii 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz 3 przedstawicieli Zakładu Geoinformacji 
na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

2. Powołanie Komisji Konkursowej: 

a) w przypadku przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
upoważnienie do uczestnictwa w pracach w Komisji Konkursowej stanowi pisemne 
wytypowanie przez Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodetę 
Województwa Łódzkiego, 

b) w przypadku przedstawicieli środowiska naukowego, upoważnienie 
do uczestnictwa w pracach w Komisji Konkursowej stanowi pisemne wytypowanie 
przez Kierownika Zakładu Geoinformacji. 

3. Komisja Konkursowa ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 

4. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

5. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie będą powiadomieni drogą korespondencji 
elektronicznej. 

6. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji 
biorący udział w jej obradach. 

7. 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 tematu, 
b)        poprawność przedstawionych danych, 
c)        wielkość obszaru objętego opracowaniem, 
d)        estetyka wykonania,  
e)        zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów,  
f)         stworzenie własnych symboli. 

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, czyli imię i nazwisko oraz tytuł pracy nagrodzonych laureatów, zostaną ogłoszone 
do dnia 8 października 2019 roku na stronie internetowej Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.rsip.lodzkie.pl) oraz Facebook Geoportalu 
Województwa Łódzkiego – GWŁ.  
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2. Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego opublikuje 
najlepsze prace w Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) wraz z podaniem 
informacji o ich autorze (imię i nazwisko).  

3. W ramach konkursu, zostaną wyłonione 3 najlepsze prace konkursowe.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureatów konkursu.  

5. Uczestnicy nagrodzeni w konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora pocztą elektroniczną 
lub telefonicznie w przeciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z laureatami konkursu. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane 
„RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem danych Uczestnika jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 
90-051, al. Piłsudskiego 8. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkurs „łódzkie na e-mapach”  
na podstawie wykonania umowy poprzez akceptację postanowień niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO 

4.Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych mogą być użytkownicy stron internetowych 
wymienionych w rozdziale VI w punkcie 1, członkowie komisji konkursu oraz podmioty upoważnione 
na podstawie przepisów prawa.   

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu a następnie klasyfikowane 
i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo ich sprostowania, a także prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią 
przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych jest wymogiem zgłoszenia się do Konkursu. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie nieuwzględnienia zgłoszonej pracy do oceny Konkursowej. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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VII. 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 wykorzystania w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego. 

  
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.  
 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje zasady konkursu określone w Regulaminie składając 
stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 1. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie 
internetowej www.rsip.lodzkie.pl/konkurs 

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 pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy 
praw nabytych Uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji 
Regulaminu na stronie internetowej www.rsip.lodzkie.pl/konkurs 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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Załącznik 1  

  

 

………………………………………………………  

(imię i nazwisko Uczestnika)  

  

 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ  
 
Oświadczam, że jestem osobą nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w branży związanej 
z tematem konkursu. 
 
 
 
 
……………………………                                                                      ………………………     
  (miejscowość, data)                                                                             (podpis Uczestnika)  
 

  

 

 

2. 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)  
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3.  OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE STATUSU UCZNIA / STUDENTA  
 
w przypadku uczestnika konkursu pełnoletniego 
 

Oświadczam, że jestem uczniem /studentem * 

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

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

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

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

          
                                                              (nazwa i adres szkoły / uczelni) 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                                      ………………………             
   (miejscowość, data)                                                                                  (podpis Uczestnika)  
 
 
 
 
 
 
w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
 
Oświadczam, że moje dziecko/ dziecko, którego jestem opiekunem prawnym * jest uczniem  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

                                                              (nazwa i adres szkoły / uczelni) 

 

 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) * 
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4.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 
w przypadku uczestnika konkursu pełnoletniego 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki.  
 

 

 

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

          (miejscowość, data)                                                                (podpis Uczestnika) 

 

 

 

 

w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka*, którego jestem rodzicem/opiekunem* prawnym 
w Konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
warunki.  

 

 

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

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

 

 

* właściwe podkreślić 

 


