
          
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA KOMPOZYCJĘ MAPOWĄ DOTYCZĄCĄ DOLNEGO ŚLĄSKA 

 
I. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest propagowanie rozwiązań Systemów Informacji Geograficznej  
i Geoportalu Dolnego Śląska, wzbogacenie procesu nauczania treścią GIS oraz zwiększenie 
wiedzy na temat regionu. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnika 
Wrocławska (zwani dalej Organizatorem). 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci 
studiów dziennych dowolnych kierunków (zwani dalej Uczestnikiem). Warunkiem udziału 
Uczestnika w konkursie jest lokalizacja siedziby szkoły lub uczelni na terenie 
województwa dolnośląskiego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 
pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin. 

4. Uczestnik w momencie przystąpienia do konkursu udziela Organizatorowi zgody na 
opublikowanie przygotowanej w ramach konkursu kompozycji mapowej na Geoportalu 
Dolnego Śląska. 

5. Konkurs trwa od 15 listopada 2018 roku do 1 marca 2019 roku. 

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Konkurs polega na stworzeniu kompozycji mapowej przedstawiającej dowolne aspekty 
przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do  
procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak  
i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, 
gospodarczych).  

2. Praca konkursowa powinna zostać stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS 
firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 60-dniowej darmowej wersji testowej 
oprogramowania -  http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-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. 



          
 

 

4. Zasięg opracowania powinien obejmować obszar całego województwa dolnośląskiego lub 
jego część (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów). 

5. Kompozycję mapową należy wykonać wykorzystując gotowy podkład mapowy 
udostępniony przez Organizatora w postaci WMS-a na stronie www.wgik.dolnyslask.pl,  
w zakładce „Aktualności”, w informacji dotyczącej ogłoszonego konkursu. 

6. Praca konkursowa powinna zostać przesłana mailowo w postaci skompresowanego pliku 
.zip lub .rar. Powinien on zawierać wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, 
wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd oraz biblioteki stylów (jeżeli zostały 
utworzone przez Uczestnika). 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej drogą mailową na 
adres Organizatora (warsztaty.gisday2018@gmail.com), w terminie do 1 marca 2019 roku 
do godziny 24:00 – z tytułem maila: „KONKURS GIS DAY 2018” 

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, 

c) Adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika, 

d) Opis pracy (czego praca dotyczy, kto zebrał dane, źródło i aktualność danych), 

e) Skan podpisanego Oświadczenia – Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.  

Oryginał Oświadczenia należy wysłać na adres:  

INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI 
Piotr Patynowski 
ul. Grunwaldzka 53 
50-357 Wrocław 

do dnia 15 marca 2019 r. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę. 

4. Prace konkursowe powinny być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

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

 

 



          
 

 

V. KRYTERIA OCENY 

1. Ocena prac dokonywana będzie przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą 
przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki 
Wrocławskiej. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.  

3. Prace oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

a) Atrakcyjność pomysłu w wyborze tematu 

b) Poprawność przedstawionych danych 

c) Estetyka wykonania 

d) Stworzenie własnych symboli 

e) Czytelność wizualizacji 

f) Zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów wszystkich warstw 

g) Obszar objęty opracowaniem 

4. 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. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2019 roku na stronie internetowej 
Organizatorów GIS day 2018 (www.igig.up.wroc.pl/gisday2018), a także na stronie 
internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (www.wgik.dolnyslask.pl). 

2. W ramach konkursu, nagrody rzeczowe otrzymają autorzy 3 najlepszych prac 
konkursowych. 

3. W przypadku gdy nie będzie możliwe wyłonienie laureatów konkursu, Organizator 
zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród. 

4. Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
zastrzega sobie prawo do nagrodzenia najlepszych prac poprzez opublikowanie ich  
w Geoportalu Dolnego Śląska wraz z podaniem informacji o ich autorze. 

5. Uczestnicy nagrodzeni w konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie o przyznaniu nagrody i sposobie jej odbioru 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, w takim przypadku nagrody rzeczowe 
przepadają. 

7. 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. 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 upoważnia nieodpłatnie Organizatora do zatrzymania oraz do korzystania  
(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) ze zgłoszonej pracy konkursowej  
w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa pracy rozpowszechnianej zgodnie  
z niniejszym Regulaminem. 

4. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia, przenosi na Organizatora 
autorskie prawa majątkowe do niej, na wszelkich polach eksploatacji. 

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. 

6. Upoważnienia opisane w pkt. VII niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo  
i terytorialnie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zasady konkursu określone  
w Regulaminie, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej 
www.igig.up.wroc.pl/gisday2018.  

2. 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. Ustaw z 2018, poz. 
1000) 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).  



          
 

 

3. Organizator konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie 
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wgląd w jego dane osobowe Komisji Konkursowej w celu 
wyłonienia laureatów nagród. 

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania. 

6. 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.gisday.wroclaw.pl.  

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

 

Załącznik 1 

 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko Uczestnika) 

 

1.OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE STATUSU UCZNIA / STUDENTA 

Oświadczam, że jestem uczniem / studentem* ……………………………………………………………………………………....................................... 

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

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

      (nazwa i adres szkoły / uczelni) 

* właściwe podkreślić 

 

2.OŚWIADCZENIE O BRAKU ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

Oświadczam, że jestem osoba nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

 

3.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) 

 

W przypadku gdy Uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią: 

 

4.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

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

 

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

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


