Załącznik do Umowy nr URB-V.272......2020
z dnia ………………….. 2020 roku

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
PODNOSZĄCE PROBLEMY PRZESTRZENNE
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
§1
1. Niniejszy regulamin konkursu - zwany dalej: Regulaminem - określa formę, zasady i tryb
przeprowadzenia konkursu na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku wykonane na:
1) Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na kierunkach: architektura,
2) Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunkach:
architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna.
2. Inicjatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Białymstoku, zwany dalej Inicjatorem.
3. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Białostocka, zwana dalej Organizatorem.
4. Fundatorem nagród jest Inicjator.
5. Przedmiotem konkursu na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku - zwanego dalej „Konkursem” - jest wybór spośród prac dyplomowych
zgłoszonych do udziału w konkursie, najlepszych prac dyplomowych prezentujących
nowatorskie rozwiązania problemów przestrzennych miasta Białegostoku.
6. Celem Konkursu jest nagrodzenie i/lub wyróżnienie studentów, będących autorami wybranych
prac dyplomowych, za nowatorskie rozwiązania problemów przestrzennych miasta
Białegostoku.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu, jako jednoetapowy,
otwarty za zgłoszeniami, w którym Uczestnicy Konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie”, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie uczestników,
spełniających warunki, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
8. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci, którzy złożyli prace dyplomowe na:
1) Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na kierunkach: architektura,
2) Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunkach:
architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,
oraz uzyskali w wyniku oceny pracy dyplomowej, dokonanej przez promotora pracy
i recenzenta, ocenę co najmniej dobrą plus lub wyższą.
9. Uczestnicy Konkursu, którzy złożą Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, lecz nie
będą spełniać warunków uczestnictwa w konkursie, o których mowa powyżej w ust. 8, zostaną
wykluczeni przez Organizatora z udziału w konkursie.
§2
1.

2.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie,
obronione wyłącznie w roku akademickim 2019/2020, których tematyka dotyczy nowatorskich
rozwiązań problemów przestrzennych miasta Białegostoku.
Zgłoszenia pracy dyplomowej do udziału w Konkursie dokonują Uczestnicy konkursu poprzez
złożenie, odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
lub Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,
„Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie” wraz z oświadczeniem o akceptacji
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3.

4.

warunków konkursu zawartych w Regulaminie konkursu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
Wzór „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie” wraz z oświadczeniem i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem dla potrzeb podatku dochodowego
od osób fizycznych, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenia prac dyplomowych do wzięcia udziału w Konkursie można dokonywać w terminie
do dnia 20 października 2020 roku.

§3
1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Organizatora w sposób uniemożliwiający
zidentyfikowanie autorów prac dyplomowych do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez
Inicjatora. W tym celu Organizator nada pracom dyplomowym zgłoszonym do udziału
w Konkursie trzycyfrowe oznaczenia kodowe i dokona zasłonięcia tymi oznaczeniami
fragmentów prac dyplomowych – tj. tych fragmentów plansz graficznych lub prezentowanych
opisów, na których zostały umieszczone imiona i nazwiska autorów prac dyplomowych.
2. Organizator w terminie do dnia 30 października 2020 r. zobowiązany jest do:
a) przekazania Inicjatorowi zestawienia tytułów prac dyplomowych dopuszczonych do udziału
w konkursie wraz z nadanymi im trzycyfrowymi oznaczeniami kodowymi,
b) zorganizowania dla przedstawicieli Inicjatora wystaw lub prezentacji prac dyplomowych
zgłoszonych do udziału w konkursie z zachowaniem anonimowości ich autorów, o których
mowa powyżej w ust. 1.
3. Inicjator dokona wyboru najlepszych prac dyplomowych oraz przydziału nagród i wyróżnień.
4. Nagrody w konkursie są pieniężne. Łączna wysokość nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.
Wysokość przyznanych nagród może być różna w zależności od liczby prac i dokonanej przez
Inicjatora oceny.
5. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac,
pozostawiając te kwestie Inicjatorowi, który oceniać będzie prace o różnorodnej tematyce
i trudno porównywalnych walorach.
6. Inicjator przekaże Organizatorowi listę tytułów nagrodzonych prac dyplomowych, z podaniem
ich trzycyfrowych oznaczeń kodowych oraz przyznanych im nagród lub wyróżnień wraz z ich
wysokością, w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku.
7. Od decyzji Inicjatora w zakresie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługują odwołania.

§4
Oficjalne ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu, wraz z podaniem przez Organizatora
do publicznej wiadomości tytułów imion i nazwisk autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac
dyplomowych oraz tytułów tych prac, nastąpi w trakcie obchodów Święta Politechniki Białostockiej,
ustanowionego Uchwałą Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 4 lutego 1999 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku
(Część 1)

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

Uzyskany tytuł (inż. lub mgr)

Ukończony kierunek studiów
Adres do korespondencji
Nr telefonu *
Adres e-mail *
Tytuł pracy dyplomowej

Uzyskana ocena pracy dyplomowej
Wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe podnoszące
problemy przestrzenne miasta Białegostoku
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy dyplomowej oraz że nie narusza ona
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na najlepsze prace dyplomowe
podnoszące problemy przestrzenne miasta Białegostoku.
.....................................................
data i czytelny podpis
Uczestnika Konkursu

.....................................................
data i pieczęć Uczelni
potwierdzająca złożenie wniosku

.....................................................
data i pieczęć
Organizatora Konkursu potwierdzająca
dopuszczenie do udziału w Konkursie
* - podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić kontakt i spowodować wykluczenie osoby z Konkursu.
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku
(Część 2)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu
na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne miasta Białegostoku, organizowanego przez
Politechnikę Białostocka we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.
Wyrażam zgodę na publikację w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych
Organizatora i Inicjatora mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, w przypadku przyznania mojej pracy
dyplomowej nagrody lub wyróżnienia.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora
w zakresie przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.

Data: ………………………

……………….…………………………….
podpis Uczestnika Konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351
Białystok (zwana dalej Uczelnią). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są
przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na najlepsze prace
dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne miasta Białegostoku, organizowanego przez Politechnikę
Białostocką we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 oraz archiwizacji dokumentacji konkursowej na podstawie Zarządzenia
Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum
Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.).
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie, a brak ich podania uniemożliwi
wzięcie udziału w Konkursie i będzie stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w
konkursie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku w zakresie niezbędnym
od przeprowadzenia Konkursu oraz ewentualnie także innymi podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania im
danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonego
celu, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni lub
też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych;
2) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania danych.
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Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
8. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.

1 Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1)
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku
(Część 3)
Oświadczenie dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
(wypełnia wyłącznie nagrodzony Uczestnik Konkursu)
W związku z przyznaniem nagrody w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy
przestrzenne miasta Białegostoku, przekazuję dane identyfikacyjne niezbędne do wypełnienia informacji do
właściwego urzędu skarbowego:
1. Nazwisko i pierwsze imię: ………………………………...
2. PESEL: …………………………………………….…….…
3. Data urodzenia: ……………………………….…………..
4. Adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
kraj ……………………………………………………...
województwo …………………………………….……
gmina …………………………………………………..
powiat …………………………………………..……...
5. Właściwy urząd skarbowy, adres:
...…..……………………………………………………………………………………….……………………………………
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku,
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią).
2. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail
do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych, na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych;
6. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
7. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 42 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.)
oraz innym podmiotom, którym obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów
prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Data: ………………………

……………….…………………………….
podpis Uczestnika Konkursu
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