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REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ 

INSTYTUTU METROPOLITALNEGO  

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  

 
§1 

  
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Instytutu Metropolitalnego za 
najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej, obronioną nie 
wcześniej niż rok przed dniem ogłoszenia konkursu (dalej: "Konkurs"). 

2. Konkurs organizuję Instytut Metropolitalny, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 5,  
80-236 Gdańsk, KRS: 0000 331 257, adres e-mail: konkurs@im.edu.pl, (dalej: „Organizator”). 

 
§2  

1. Celami Konkursu są:  

• podnoszenie poziomu merytorycznego dyskursu w przedmiocie problematyki miejskiej 
i metropolitalnej, zwłaszcza przy uwzględnieniu potrzeby realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju, a także wyzwań w zakresie ochrony środowiska  
i budowania przestrzeni publicznej w równym stopniu dostępnej dla wszystkich,  

• przyczynianie się do wzrostu jakości efektów kształcenia z wspomnianych 
dziedzin, 

• rozszerzanie zainteresowania tematyką metropolitalną i miejską, 

• popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej i metropolitalnej. 

2.  Nagroda w Konkursie przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

• Najlepsza praca licencjacka / inżynierska, 

• Najlepsza praca magisterska. 
 

§3 
 
1. Przyjmowane są prace dyplomowe dotyczące problematyki miejskiej lub metropolitalnej.  
W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia: 

1) ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, 
2) kształtowanie ładu przestrzennego, 
3) mieszkalnictwo, 
4) rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, 
5) rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, 
6) ochrona klimatu, środowiska i przyrody, 
7) demokracja miejska i partycypacja społeczna, 
8) turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, 
9) organizacja edukacji przez samorządy, 
10) ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, 
11) polityka społeczna miast. 
 

 
2. Tematyka prac przyjmowanych na Konkurs powinna mieć znaczenie co najmniej 
ogólnomiejskie co oznacza, że prace dotyczące jednostkowego obiektu lub pojedynczej 
działki ewidencyjnej lub niewielkiego kwartału zabudowy nie będą przyjmowane. 
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§4 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, którzy dostarczą swoje prace  
w sposób określony niniejszym regulaminem. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby 
związane z Instytutem Metropolitalnym. 

2. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą 
autora. 

3. Termin dostarczania prac upływa dnia 15 sierpnia 2021 roku. 

4. 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. Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. Każdy, czyjego dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich usunięcia). Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych dołączone są do karty zgłoszeniowej. 
 

§5 
 
1. Zgłoszenie powinno obejmować: 

a) jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, dostarczony na adres e-mail 

Organizatora, 

b) wypełnioną kartę zgłoszenia, dostarczony na adres e-mail Organizatora. 

2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniało wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 
1, Organizator, o którym mowa w  § 1 ust. 2, wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 
tygodniowym. 

3. Zgłoszenie, które nie zostanie uzupełnione w terminie lub dalej będzie zawierało braki, 
Organizator odrzuci. 

 

§6 

 
 
Prace dyplomowe niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą oceniane. 

 

§7 

 

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

Organizatora, Sekretariat Konkursu (dalej: Sekretariat Konkursu). 

 

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

 

3. Sekretariat Konkursu dokona również wstępnej oceny merytorycznej prac. 

 

4. Pracę spełniające wszystkie wymogi techniczne, formalne oraz wstępne wymogi merytoryczne 

Sekretariat Konkursu przesyła do dalszej oceny. 
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§8 

 
 
1. Oceną prac zgłoszonych do Konkursu zajmie się Komisja Konkursowa powołane przez 
Organizatora (dalej: Komisja) spośród ekspertów zajmujących się tematyką miejską  
i metropolitalną, których lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu. 

2. Komisja ocenia prace i wyłania laureatów na posiedzeniu niejawnym. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Komisji nie przysługują środki 
odwoławcze. 

4. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody. 
 

§9 
  

1. Autorom najlepszych prac w poszczególnych kategoriach zostanie przyznana nagroda rzeczowa 
oraz nagroda w postaci publikacji artykułu naukowego, którego autorem jest autor pracy 
dyplomowej w periodyku Metropolitan. Przegląd Naukowy, wydawanym przez Organizatora.  

2. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu oraz tematy prac zostaną ogłoszone na stronie 
www.im.edu.pl/konlurs oraz www.facebook.com/InstytutMetropolitalny/. 

3. Nagroda zostanie wręczona laureatom podczas gali wręczenia nagród online zorganizowanej 
za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Organizator może też zdecydować o przekazaniu nagrody 
drogą pocztową. 

 
§10 

   
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgłaszając się 
do konkursu, uczestnicy i promotorzy oświadczają, że zapoznali się z treścią informacji dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 4.  

 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania Konkursu bez podania 
przyczyn. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

do Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za 

najlepszą pracę dyplomową  

dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej  

 
 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres e-mail: 

Adres pocztowy: 

Uczelnia: 

Wydział: 

 

 

Tytuł pracy: 

 

Imię i nazwisko promotora pracy: 

Dokładna afiliacja promotora pracy: 

 

Kategoria: 

 

 

 

 

*Jeśli pracę zgłasza promotor lub uczelnia, konieczna jest też zgoda autora: 

 

„Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego 

na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej i na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z dołączoną informacją”.  

 

 

 
……………………………………………………………………………. 

podpis 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku 

(al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk), kontakt: biuro@im.edu.pl.  
 

2. Dane zawarte w zgłoszeniu (karcie zgłoszeniowej przekazywanej przez autora 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. Zgoda na przetwarzanie danych jest wymagana, gdy 
zgłoszenia na konkurs dokonuje inna osoba, niż autor pracy. Nasz prawnie uzasadniony interes 
jest wyrażony w zapewnieniu możliwości wzięcia udziału w konkursie i wypełnieniu obowiązków 
wynikających z regulaminu konkursu (ocena prac, ich identyfikacja i weryfikacja konkursowa, 
wyłonienie zwycięzców i ich ogłoszenie, przekazanie nagród). 
 

3. Odbiorcami danych będą osoby współpracujące z administratorem w celach związanych 
z organizacją konkursu (pracownicy, komisja konkursowa, osoby zaangażowane w pracę 
sekretariatu), a podmiotami przetwarzającymi mogą być podmioty zajmujące się stroną 
techniczną czy marketingową naszej działalności. 
 

4. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia 
konkursu (ostatecznego ogłoszenia wyników), wysyłki nagród i niezbędnego kontaktu oraz 
promocji uczestników (laureatów) konkursu i ich promotorów, o ile wyrazili na to odrębną zgodę.  
 

5. Uczestnik może wcześniej zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych (wycofać 
zgodę), w tym wycofać zgodę 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. 

 
6. Administrator może przetwarzać dane poprzez ich transmisję za pośrednictwem podmiotów 

znajdujących się w państwach trzecich. W takim przypadku administrator zapewnia, aby dane 
były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym administrator współpracuje 
wyłącznie z podmiotami stosującymi odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym 
rozwiązania techniczne i organizacyjne. W przypadku braku decyzji Komisji dotyczącej danego 
państwa (np. USA), administrator, jak również podmioty przetwarzające stosują wzorcowe 
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, o których informacje można znaleźć 
tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-
contractual-clauses-scc_pl 

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

 
8. 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.  

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

 
 

 
Powyższe informacje przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: 

 
 
 

…………………………………   …………………………………… 
Autor       Promotor 


