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Regulamin Konkursu Plastycznego 
„Rewitalizacja w mojej gminie” 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie, e-mail: 

rewitalizuj@podkarpackie.pl, tel. 17/ 747 68 78 zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Rewitalizacja w mojej gminie” dalej zwany 

Konkursem. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2023 r., a kończy w dniu 28 kwietnia 2023 r. 

4. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin konkursu dostępny 

jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.podkarpackie.pl 

zakładka Dla Mieszkańców / Gospodarka i przedsiębiorczość / Rewitalizacja / Konkurs 

plastyczny. 

5. Konkurs ma charakter otwarty.  

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych 

w Regulaminie przez uczestników.  

7. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dołączenie do pracy konkursowej 

i podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby pełnoletnie wypełniają formularz 

stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Seniorzy (60+) wypełniają formularz 

stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

9. Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, 

w tym niezgodne z celami konkursu, zostaną wyłączone z udziału w konkursie. 

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 888 z późn. zm.). 

§ 2. 
Cele i przedmiot konkursu 

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat własnej gminy w środowisku dzieci, 

młodzieży i seniorów z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji 

najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki 

mailto:rewitalizuj@podkarpackie.pl
http://www.podkarpackie.pl/
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prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym1. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne 

wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno – przestrzenne, dzięki 

którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i pracuje. Wykonane prace pozwolą zwrócić 

uwagę mieszkańców gminy na zmiany jakie powstały w wyniku prowadzonych działań 

rewitalizacyjnych w gminie. Temat i zakres pracy konkursowej powinien mieć ścisły związek 

z rewitalizacją oraz obejmować teren gminy w której mieszka uczestnik konkursu. Prace 

powinny być wykonane samodzielnie. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. 

Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie 

poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca 

plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań 

rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni 

publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów 

publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań 

rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji. 

§ 3. 
Uczestnicy konkursu 

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej oraz Seniorem (wiek 60 +) z terenu: 

- gmin województwa podkarpackiego, posiadających opracowany Gminny Program 

Rewitalizacji (GPR) / Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) który jest lub był wpisany do 

Wykazu programów rewitalizacyjnych województwa podkarpackiego, 

Wykaz programów rewitalizacyjnych wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji 

województwa podkarpackiego dostępny jest pod linkiem: 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja/wykaz-

programow/wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego  

 
1 Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  
i gospodarki prowadzony z udziałem m.in. mieszkańców. Celem jest przywrócenie do życia 
zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje poprzez działania wynikające 
z Lokalnego Programu Rewitalizacji lub Gminnego Programu Rewitalizacji danej gminy. 

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja/wykaz-programow/wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego
https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja/wykaz-programow/wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego
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- gmin województwa podkarpackiego, które posiadają opracowany Gminny Program 

Rewitalizacji (GPR) / Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) 2 nie wpisany do Wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego ale prowadzą procesy 

rewitalizacyjne wynikające z Programu. 

Wykaz gmin posiadających program rewitalizacji (GPR / LPR) stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 

a) Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III (I kategoria), 

b) Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI (II kategoria), 

c) Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII (III kategoria), 

d) Szkoła Ponadpodstawowa uczniowie wszystkich klas w zależności od typu szkoły, tj. 

czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia (IV 

kategoria), 

e) Seniorzy – wiek 60 + (V kategoria). 

§ 4. 
Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Samorządu 

Województwa Podkarpackiego oraz poprzez gminy województwa podkarpackiego. 

Gminy realizujące działania rewitalizacyjne (wskazane w załączniku nr 4) zostaną 

poproszone o udostępnienie informacji o zasadach udziału w Konkursie do: 

a) szkół podstawowych,  

b) szkół ponadpodstawowych,  

c) Klubów Seniora, Domów Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających 

w gminie na rzecz Seniorów. 

na obszarze gminy, która prowadzi procesy rewitalizacyjne. 

2. Udział w Konkursie uczestników danej gminy pozytywnie wpłynie na promocję 

zrealizowanych działań  rewitalizacyjnych w gminie oraz zwiększenie świadomości 

w zakresie rewitalizacji  w społeczeństwie w tym: wśród dzieci, młodzieży i Seniorów. 

§ 5. 
Wymagania dotyczące prac konkursowych 

 
2 Lokalny Program rewitalizacji / Gminny Program Rewitalizacji znajdujący się na stronie internetowej danej gminy 



Strona 4 z 16 

 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę plastyczną. 
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie, jednak nie mniejszym niż 

A4. 

3. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a) Praca konkursowa musi być opisana na odwrocie zgodnie z poniższymi punktami: 

• Tytuł pracy, 

• Imię i nazwisko uczestnika, 

• Nazwa Gminy, 

• Nazwa, adres szkoły do której uczęszcza, klasa (jeśli dotyczy), 

• Imię i nazwisko opiekuna (jeśli dotyczy). 

b) Do pracy konkursowej należy dołączyć: 

• Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą podpisaną przez 

uczestnika konkursu (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 lub załącznik nr 3). W przypadku 

osoby niepełnoletniej (załącznik nr 1) zgodę podpisuje rodzic /opiekun prawny. Gdy 

uczestnikiem jest uczeń pełnoletni (załącznik nr 2) podpisuje sam uczestnik. W sytuacji 

gdy uczestnikiem jest Senior (załącznik nr 3) podpisuje sam uczestnik. 

4. Technika wykonywania prac: dowolna technika płaska (rysunek, pastele, farby 

plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż itp.) z wyłączeniem technik 

nietrwałych (np. materiałów sypkich). 

§ 6. 
Zasady udziału w konkursie 

1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

Regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu. 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem 

nr 2 lub Załącznikiem nr 3 należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 

kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej, z siedzibą przy 

al. Łukasza Cieplińskiego 4,35-010 w Rzeszowie, pokój 411 z dopiskiem Konkurs 

plastyczny „Rewitalizacja w mojej gminie”. 

4. Prace należy zgłaszać indywidualnie lub poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń 

biorący udział w konkursie. 
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5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1781), o ile dane 

takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Administratorem 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (dalej: „UODO”) oraz 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 „Rozporządzenie” lub „RODO”) jest 

Organizator konkursu. 

Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 

uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik lub rodzic / opiekun prawny ma prawo 

wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 

6. Uczestnicy konkursu i opiekunowie wyrażając zgodę na udział w konkursie przekazują 

Organizatorowi konkursu prawa autorskie majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. 

Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa nieodpłatnie, 

bezterminowo i nieograniczone terytorialnie  pełne autorskie prawa majątkowe do 

nadesłanej pracy konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

a) rozpowszechniania pracy w portalu internetowym www.podkarpackie.pl oraz 

w utworach multimedialnych, 

b) wykorzystania do celów promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem, 

c) wykorzystania w publikacjach związanych z działalnością Organizatora. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechnienia nadesłanych prac konkursowych, 

wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów (prawo autorskie zależne), 

a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnianiu prac konkursowych oraz 

sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nadesłanych prac konkursowych. 

Uczestnicy konkursu i opiekunowie, wyrażając zgodę na udział w konkursie, zezwalają 

jednocześnie na wykonywanie autorskich praw zależnych do nadesłanych prac 

konkursowych.  

8. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich.  

http://www.podkarpackie.pl/
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9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

§ 7. 
Jury i sposób oceny 

1. Wszelkie prace dostarczone w Konkursie podlegać będą ocenie Komisji, która zostanie 

powołana w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę: 

- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość. 

3. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych określonych w § 3 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

§ 8. 
Nagrody 

1. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu i dyplomów dla uczestników konkursu jest 

Organizator. 

2. Pula nagród przeznaczona na konkurs wynosi: 5 000,00 zł. 
3. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody indywidualne w ramach 

następujących kategorii wiekowych: 

3.1 Kategoria I (Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III) 
a) I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe 
b) II miejsce: Głośnik mobilny  
c) III miejsce: Kubek termiczny 

3.2. Kategoria II (Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI) 
a) I miejsce: Opaska Smartband 

 
b) II miejsce: Głośnik mobilny 
c) III miejsce: Powerbank 

3.3. Kategoria III (Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII) 
a) I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe 
b) II miejsce: Głośnik mobilny 
c) III miejsce: Kubek termiczny 
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3.4.  Kategoria IV (Szkoły Ponadpodstawowe, uczniowie wszystkich klas w zależności 

od typu szkoły, tj. czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa 

szkoła I stopnia) 

a) I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe 
b) II miejsce: Głośnik mobilny 
c) III miejsce: Powerbank 

3.5. Kategoria V (Seniorzy) 
a) I miejsce:  Mata masująca 
b) II miejsce: Ciśnieniomierz 
c) III miejsce: Kubek termiczny 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

Warunkiem nagrodzenia danej kategorii wiekowej jest nadesłanie minimum trzech prac 

przez trzech różnych uczestników celem dokonania wyboru. 

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Dyplomy dla uczestników, którzy nie 

otrzymali nagród indywidualnych zostaną przesłane na adres placówki edukacyjnej 

uczestnika zgodnie z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu lub adres podmiotu (np. Klub Seniora, Dom Pomocy Społecznej 

lub inny podmiot działający w gminie na rzecz Seniorów lub adres zamieszkania 

uczestnika) zgodnie z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 r. na stronie 
Organizatora. 

§ 9. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania 

konkursu. 

2. Uroczyste zakończenie konkursu. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu wręczenia 

nagród wszyscy laureaci lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni w jeden 

z następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail 

lub za pośrednictwem szkoły. 

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

skontaktowania się z laureatami konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w danej kategorii. 
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5. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej 

Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Dla Mieszkańców / Gospodarka 

i przedsiębiorczość / Rewitalizacja / Konkurs plastyczny i wchodzi w życie z dniem jego 

ogłoszenia na w/w stronie. 

  



Strona 9 z 16 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Karta zgłoszeniowa (dla osoby niepełnoletniej)  

kategoria wiekowa I lub II lub III lub IV 
Konkurs „Rewitalizacja w mojej gminie” 

DANE KONKURSOWE  

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………. 

Nazwa gminy  .……………………………………………………… 

Klasa .……………………………………………………...  

Placówka edukacyjna .……………………………………………………… 

Adres placówki edukacyjnej ..……………………………………………….…….. 

Temat pracy  ..……………………………………………………... 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna*  ………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy  ………………………………………………………. 

Adres e-mail  ………………………………………………………. 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym* 

w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

znajdujący się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie (dalej „Organizator”). 

Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

warunki.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis rodzica  

/ opiekuna prawnego* 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia pracy konkursowej przenoszę na rzecz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie prawa autorskie majątkowe 

do ww. utworu, na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie, 

bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych), na polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

a) rozpowszechniania pracy w portalu internetowym www.podkarpackie.pl oraz  

w utworach multimedialnych; 

b) wykorzystania do celów promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem; 

c) wykorzystania w publikacjach, związanych z działalnością Organizatora. 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora Konkursu na Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przechodzi prawo własności do otrzymanych 

materiałów. Wyrażam zgodę do wykonywania wszelkich praw autorskich zależnych 

w odniesieniu do nadesłanej pracy konkursowej. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), na potrzeby organizacji 

i promocji Konkursu.  

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, którego jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym* przez Organizatora — zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) na cele 

związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, 

Internet, telewizja.  

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

* Niepotrzebne skreślić  

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 1 należy przesłać 

pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament 

Gospodarki Regionalnej, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

w Rzeszowie, pokój 411, z dopiskiem Konkurs plastyczny: „Rewitalizacja w mojej gminie”.

http://www.podkarpackie.pl/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
Karta zgłoszeniowa (dla osoby pełnoletniej) 

kategoria wiekowa IV 
Konkurs „Rewitalizacja w mojej gminie” 

DANE KONKURSOWE  

Imię i nazwisko uczestnika  ……………………………………………………………... 

Nazwa gminy ……………………………………………………………... 

Placówka edukacyjna ………………………………………………………….….. 

Adres placówki edukacyjnej ……………………………………………………………... 

Temat pracy  ……………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………... 

Adres e-mail  ……………………………………………………………... 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego znajdujący się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

w Rzeszowie (dalej „Organizator”). Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny 

z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis   
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia pracy konkursowej przenoszę na rzecz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie prawa autorskie majątkowe 

do ww. utworu, na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie, 

bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych), na polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

a) rozpowszechniania pracy w portalu internetowym www.podkarpackie.pl oraz  

w utworach multimedialnych; 

b) wykorzystania do celów promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem; 

c) wykorzystania w publikacjach, związanych z działalnością Organizatora. 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora Konkursu na Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przechodzi prawo własności do otrzymanych 

materiałów. Wyrażam zgodę do wykonywania wszelkich praw autorskich zależnych 

w odniesieniu do nadesłanej pracy konkursowej. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zgodnie ustawą z 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), na potrzeby 

organizacji i promocji Konkursu.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Organizatora — zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2509) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe 

formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 2 należy przesłać 

pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament 

Gospodarki Regionalnej, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

w Rzeszowie, pokój 411, z dopiskiem Konkurs plastyczny: „Rewitalizacja w mojej gminie”. 
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

http://www.podkarpackie.pl/
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Karta zgłoszeniowa (Senior 60+) 
kategoria wiekowa V 

Konkurs „Rewitalizacja w mojej gminie” 

DANE KONKURSOWE  
Imię i nazwisko uczestnika  ……………………………………………………………... 

Nazwa gminy ……………………………………………………………... 

Nazwa podmiotu3 ……………………………………………………………... 

Adres podmiotu4 ……………………………………………………………... 

Temat pracy  ………………………………………………………….….. 

Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………. . 

Adres e-mail  ………………………………………………………….. … 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego znajdujący się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

w Rzeszowie (dalej „Organizator”). Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny 

z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

 
3 Nazwa podmiotu to: Klub Seniora, Dom Pomocy Społecznej oraz inny podmiot działający w gminie na rzecz Seniorów  
4 Należy podać adres podmiotu lub adres zamieszkania uczestnika Konkursu plastycznego. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że z chwilą dostarczenia pracy konkursowej przenoszę na rzecz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie prawa autorskie majątkowe 

do ww. utworu, na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie, 

bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych), na polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

a) rozpowszechniania pracy w portalu internetowym www.podkarpackie.pl oraz  

w utworach multimedialnych; 

b) wykorzystania do celów promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem; 

c) wykorzystania w publikacjach, związanych z działalnością Organizatora. 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora Konkursu na Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przechodzi prawo własności do otrzymanych 

materiałów. Wyrażam zgodę do wykonywania wszelkich praw autorskich zależnych 

w odniesieniu do nadesłanej pracy konkursowej. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zgodnie ustawą z 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), na potrzeby 

organizacji i promocji Konkursu.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Organizatora — zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2509) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe 

formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.  

 

__________________________  __________________________  

Miejscowość i data  Czytelny podpis  

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 3 należy przesłać 

pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament 

Gospodarki Regionalnej, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

w Rzeszowie, pokój 411, z dopiskiem Konkurs plastyczny: „Rewitalizacja w mojej gminie”. 

Załącznik nr 4 

http://www.podkarpackie.pl/
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Wykaz gmin posiadających program rewitalizacji  
(który był lub jest wpisany do Wykazu programów rewitalizacji  

gmin województwa podkarpackiego) 
stan na 31.12 2022r. 

LP Nazwa gminy  LP Nazwa gminy 
1 Gmina Baligród  36 Gmina Korczyna 

2 Gmina Baranów Sandomierski  37 Gmina Krasne 
3 Gmina Besko  38 Gmina Krempna 
4 Gmina Boguchwała  39 Miasto Krosno 
5 Gmina Bojanów  40 Gmina Kuryłówka 
6 Gmina Brzozów  41 Gmina Lesko 
7 Gmina Brzyska  42 Miasto Leżajsk 
8 Gmina Bukowsko  43 Gmina Leżajsk 
9 Gmina Chmielnik  44 Gmina Lubaczów 

10 Gmina Chorkówka  45 Gmina Lubenia 
11 Gmina Cieszanów  46 Gmina Lutowiska 
12 Gmina Czarna pow. łańcucki  47 Gmina Łańcut 
13 Gmina Czudec  48 Gmina Miasto Łańcut 
14 Gmina Dębica  49 Gmina Miejsce Piastowe 
15 Gmina Miasto Dębica  50 Miasto Mielec 
16 Gmina Dubiecko  51 Gmina Niwiska 
17 Gmina Miejska Dynów  52 Gmina Nowa Dęba 
18 Gmina Dzikowiec  53 Gmina Nowa Sarzyna 
19 Gmina Fredropol  54 Gmina Nowy Żmigród 
20 Gmina Głogów Małopolski  55 Gmina Olszanica 
21 Gmina Gorzyce  56 Gmina Pawłosiów 
22 Gmina Haczów  57 Gmina Pilzno 
23 Gmina Hyżne  58 Gmina Pruchnik 
24 Gmina i Miasto Nisko  59 Gmina Przecław 
25 Gmina Iwierzyce  60 Gmina Miasto Przemyśl 
26 Gmina Iwonicz-Zdrój  61 Gmina Miasto Przeworsk 
27 Gmina Miejska Jarosław  62 Gmina Przeworsk 
28 Miasto Jasło  63 Miasto Radymno 
29 Gmina Jaśliska  64 Gmina Ropczyce 
30 Gmina Jawornik Polski  65 Gmina Rymanów 

31 Gmina Jedlicze  66 Gmina Miasto Rzeszów 
32 Miasto i Gmina Kańczuga  67 Gmina Sanok 
33 Gmina Kolbuszowa  68 Gmina Miasto Sanok 
34 Gmina Kołaczyce  69 Gmina Sędziszów Małopolski 
35 Gmina Komańcza  70 Gmina Solina 

 
 



Strona 16 z 16 

 

LP Nazwa gminy 
71 Gmina Stalowa Wola 
72 Gmina Strzyżów 
73 Gmina Stubno 
74 Gmina Świlcza 
75 Miasto Tarnobrzeg 
76 Gmina Trzebownisko 
77 Gmina Tuszów Narodowy 
78 Gmina Tyczyn 
79 Gmina Miejska Ulanów 
80 Gmina Ustrzyki Dolne 
81 Gmina Wojaszówka 
82 Gmina Zagórz 
83 Gmina Zarszyn 
84 Gmina Żurawica 

85 Gmina Żyraków 
 

Wykaz gmin posiadających program rewitalizacji  
(bez wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego 

według danych GUS) 

LP Nazwa gminy 
1 Miasto Brzostek 
2 Gmina Cisna 
3 Gmina Cmolas 
4 Gmina Czarna pow. dębicki 
5 Gmina Dukla 
6 Gmina Frysztak 
7 Gmina Gać 
8 Gmina Medyka 
9 Gmina Narol 
10 Gmina Niebylec 
11 Gmina Przemyśl 
12 Gmina Radomyśl Wielki 
13 Gmina Raniżów 
14 Gmina Wielkie Oczy 
15 Gmina Zaleszany 
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