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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 593/93/2020 

Burmistrza Miasta Rumi z 19.03.2020 r.    

 

Regulamin Projektu „Rumia oczami dzieci” – edycja III 

Postanowienia Ogólne  

 

1. Organizatorem Projektu „Rumia oczami dzieci” jest Gmina Miejska Rumia. 

2. Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy      

o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie 

społeczne miasta.   

3. Projekt realizowany będzie w terminie: 1.02.2020 r.– 12.06.2020 r.  

4. Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych działające na terenie 

Rumi  (przedszkoli i szkół podstawowych–zarówno publicznych jak i 

niepublicznych). 

5. Projekt składa się z dwóch części: zadań skierowanych do poszczególnych placówek 

oświatowych oraz konkursów tematycznych skierowanych bezpośrednio do dzieci                    

i młodzieży.  

6. Podsumowanie projektu odbędzie się na festynie „Rumia oczami dzieci” lub w innej 

formie przewidzianej przez Organizatora.  

Zasady udziału  

1. Warunkiem uczestnictwa placówki oświatowej w projekcie „Rumia oczami dzieci” 

jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) na adres mailowy promocja@rumia.eu lub do siedziby Urzędu Miasta 

w Rumi.  

2. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 r.  

3. Certyfikat uczestnictwa w projekcie otrzymają te placówki oświatowe, które wykonają 

wszystkie zadania projektowe i prześlą we wskazanych terminach sprawozdania z ich 

realizacji. 
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4. Placówka oświatowa, która zadania specjalne wykona najlepiej otrzyma nagrody 

rzeczowe. Nagrody rzeczowe będą przyznane w II kategoriach: przedszkola oraz 

szkoły podstawowe.  

Konkursy tematyczne  

1. W ramach projektu przewiduje się organizację dwóch konkursów tematycznych: 

plastycznego i literackiego.  

2. Regulamin konkursu plastycznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin konkursu literackiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Zadania  

1. W ramach projektu przewiduje się realizację sześciu zadań tematycznych. Czterech 

zadań zwykłych oraz dwóch zadań specjalnych.  

2. Po realizacji każdego zadania specjalnego zostaną wybrane dwa podmioty, które 

wykonały zadanie najlepiej. Wybranym podmiotom przysługiwać będą nagrody 

rzeczowe. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane w dwóch kategoriach: przedszkola 

oraz szkoły podstawowe. 

3. Zwycięzcy zadań specjalnych zostaną wybrani przez Komisję w terminie 7 dni od 

daty zakończenia realizacji zadania. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na festynie 

podsumowującym projekt lub w innej formie wskazanej przez Organizatora.  

4. Potwierdzeniem wykonania poszczególnych zadań jest przesłanie w określonym 

terminie sprawozdania z realizacji zadania.  

5. Efekty z realizacji poszczególnych zadań będą publikowane na stronie internetowej 

miasta, w kanałach społecznościowych miasta oraz w prasie lokalnej.  

6. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań zwykłych:  

6.1 Symbole miejskie  

Zawieszenie planszy z symbolami miejskimi w widocznym miejscu na terenie 

placówki oświatowej.  

Sprawozdanie: Do 7.02.2020 r. na adres promocja@rumia.eu należy przesłać zdjęcie 

potwierdzające zawieszenie planszy.   
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Przedszkola/ Grupy przedszkolne: Wykonanie w dowolnej formie symboli 

miejskich, które zostaną umieszczone w widocznym miejscu na terenie placówki.  

Sprawozdanie: przesłanie zdjęć prezentujących wykonanie zadania  do 7.02.2020 r. 

na adres mailowy promocja@rumia.eu  

Szkoły Podstawowe: Przeprowadzenie lekcji (część lekcji), w takcie której dzieci 

poznają znaczenie symboli miejskich.  

Sprawozdanie: do 7.02.2020 r. na adres mailowy promocja@rumia.eu. Wskazanie 

wśród ilu klas przeprowadzona została lekcja (należy wskazać ile klas jest na terenie 

szkoły). Przesłanie dokumentacji zdjęciowej.  

Wskazówka: zachęcamy do skorzystania z materiału filmowego, który znajduje się na 

kanale miasta na YouTube (miasto Rumia), playlista „O mieście”.  

6.2. Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą lub osobami związanymi z Rumią.   

Uwagi:  

Liczba uczestników spotkania jest dowolna.   

Sprawozdanie: do 08.05.2020 r. na adres mailowy promocja@rumia.eu.  

Przesłanie zdjęć/ materiałów video potwierdzających spotkanie. Wskazanie 

imienia i nazwiska wybranej osoby oraz krótkiego uzasadnienia z wyboru.  

6.3.Poznawanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta. 

Przedszkola/ Grupy przedszkolne: Odwiedzenie minimum jednego miejsca 

związanego z historią miasta. 

Sprawozdanie: do 8.05.2020 r. na adres mailowy promocja@rumia.eu. Przesłanie 

zdjęć oraz informacji jakie miejsce zostało wybrane.  

Szkoły podstawowe:  

1. Udział w historycznej grze miejskiej. Informacje o grze zostaną przesłane w 

późniejszym terminie.  

2. Odwiedzenie minimum jednego miejsca związanego z historią miasta. 
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Sprawozdanie: do 8.05.2020 r. na adres mailowy promocja@rumia.eu. Przesłanie 

zdjęć oraz informacji jakie miejsce zostało wybrane. 

 

6.4.Udział w posiedzeniu IV Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej Rumi.  

Uwagi: Udział w posiedzeniu min. jako publiczność.  

 

7. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań specjalnych:  

7.1. Przygotowanie i przeprowadzenie jednego projektu ekologicznego (zadanie 

wyłącznie dla szkół podstawowych). 

Uwagi:  

– projekt może zostać przygotowany i przeprowadzony przez wybraną grupę uczniów,  

– projekt może mieć charakter: wewnętrzny (oddziaływać tylko na społeczność 

szkolną) lub zewnętrzny (oddziaływać na najbliższe otoczenie szkoły) lub mieszany 

(łączący w sobie charakter zewnętrzny i wewnętrzny),  

– projekt powinien mieć charakter praktyczny i starać się rozwiązać wybrany problem 

z zakresu ekologii.  

Sprawozdanie: do 22.05.2020 r. na adres mailowy promocja@rumia.eu. Uzupełnienie 

karty projektu, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

7.2. Przygotowanie i wykonanie przedstawienia, którego fabuła toczy się/ dotyczy 

Rumi (zadanie wyłącznie dla przedszkoli).  

Uwagi: 

Oceniany będzie tekst, stroje, elementy choreograficzne.  

Wykonanie przedstawienia nie może być dłuższe niż 8 minut.   

Wykonanie zostanie nagrane przez Referat Promocji, Estetyzacji i Komunikacji 

Społecznej. 

Realizacja zadania: do  15.05.2020 r.    

8. Organizator dopuszcza wprowadzenie zmian w Regulaminie. Wątpliwości dotyczące 

poszczególnych zapisów rozstrzyga Organizator.  
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Załącznik nr 1  

 

Karta zgłoszenia do projektu „Rumia oczami dzieci”  

 

Nazwa placówki/ organizacji   

 

Adres placówki  

 

Adres mailowy  

Numer telefonu   

Koordynator projektu 

Imię i nazwisko   

Adres mailowy  

Numer telefonu   

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „Rumia oczami dzieci” 

akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.  

 

 

………………………………………………………………… 

Data, miejscowość, czytelny podpis dyrektora placówki  
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Załącznik nr 2 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne 

miasta.   

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci.  

3. Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r.  

4. Temat prac konkursowych „Rumia moje miasto” 

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) Grupy przedszkolne 

b) Uczniowie klas I-III 

6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na 

terenie Rumi.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 

Rumia) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.  

8. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Wykonaną jedną z technik: farba, kredka, 

wydzieranka, ołówek. Temat pracy „Rumia moje miasto”.  

9. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.   

10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej 

niepublikowanymi.  

11. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.  

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
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13. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i 

osobiste do przekazanej pracy. 

14. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i 

nazwisko, wiek,  klasa i nazwa szkoły/ nazwa przedszkola, numer telefonu do rodziców/ 

prawnych opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 

konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

15. Do pracy należy załączyć oświadczenie. Oświadczenie nie może zostać trwale 

dołączone do pracy (przyklejone).  

16. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

17.  Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

18.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

19.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w 

innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej rumia.eu.  

20. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I,II, III i IV miejsce oraz 2 wyróżnienia.  

21.  Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

22. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza 

miejskiego na rok 2021.  

23. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

24.  Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

25.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

26.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas festynu 

„Rumia oczami dzieci”, na wystawach organizowanych przez Organizatora, na 

opublikowanie prac lub fotografii prac na stronach internetowych miasta.  

27.  Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 
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28. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy.  

29.  Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.  

30.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

31. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  

trakcie przesyłki. 

32.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie– Konkurs Plastyczny 
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Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

Nazwa placówki oświatowej: …………………………………………………………………. 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………… 

Wiek dziecka: ………………………………….. 

Nr kontaktowy do rodzica/ opiekuna dziecka: …………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz, że nie 

narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Plastycznego.  

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

Zgoda rodzica/ opiekuna 

 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

      (imię i naziwsko dziecka)  

w konkursie plastycznym „Rumia moje miasto”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się 

z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.  

 

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

Załącznik nr 3 
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Regulamin konkursu literackiego 

 

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy 

o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie 

społeczne miasta. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej.  

3. Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r.  

4. Tematem prac konkursowych jest stworzenie bajki/ baśni/ opowiadania dla dzieci w 

przedziale wiekowym 4-6 lat lub 7-10 lat, której fabuła toczy się w Rumi.  

5. Uczestnik konkursu musi podać tytuł bajki oraz stworzyć jedną ilustrację tytułową.  

6. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas IV-VI szkół 

podstawowych działających na terenie Rumi.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-

230 Rumia) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.  

8. Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs 

literacki– Rumia oczami dzieci” w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz na nośniku 

elektronicznym (np. płyta CD, pendrive).  

9. Do pracy konkursowej należy załączyć 1 ilustrację tytułową (wielkość pracy A4; 

technika: kredki, pastele, farby plakatowe lub farby akwarele). Na ilustracji nie mogą 

się znajdować żadne podpisy.  

10. Objętość wydruku nie może przekroczyć dwóch stron A4 maszynopisu (czcionka 

Times New Roman 12; marginesy normalne, interlinia 1,5).  

11. Do pracy należy załączyć oświadczenie.  

12. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną. Nie może zawierać opracowań 

innych utworów, ani cytatów.  

13. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.  

14. Przekazane prace nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi i opublikowanymi.  

15. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
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16. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

17. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły, numer telefonu do rodziców/ prawnych 

opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 

Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

18. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

19. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

20. Kryteria oceny prac: treść (pomysłowość, dynamika) oraz poprawność językowa.  

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” lub w 

innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej rumia.eu.  

22. Komisja wybierze laureatów I,II, III i IV miejsce oraz 3 wyróżnienia.  

23. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

24. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowanie zbioru bajek 

dla dzieci.  

25. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie 

majątkowych praw autorskich do utworu Organizatorowi z prawem wykonywania i 

zezwolenia na wykonywanie autorskich praw należnych do utworu.  

26. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

27. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

28. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

29. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.  

30. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 
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31. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 

32.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie– Konkurs Literacki  
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Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………….. 

Nazwa placówki: …………………………………………………….... 

Data urodzenia: ……………………………………………………..... 

Numer kontaktowy: ………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej przekazanej na konkurs oraz, że nie 

naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Literackiego.    

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

 

Zgoda rodzica/ opiekuna 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie literackim organizowanym w ramach projektu „Rumia oczami dzieci”. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia.  

 

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

Załącznik nr 4 
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Karta projektu  

Nazwa projektu  

Cel projektu   

Problem, który projekt ma rozwiązać   

Charakter projektu (wewnętrzny, 

zewnętrzny, mieszany)  

 

Czas trwania projektu (razem z etapem 

przygotowania)  

 

Liczba uczniów odpowiedzialnych za 

przygotowanie projektu  

 

Liczba uczniów odpowiedzialna za 

przeprowadzenie projektu  

 

Opis projektu    

Materiały trwałe powstałe w ramach 

projektu np. plansze, plakaty, ulotki itp.  

 

Wydarzenia 

Liczba zorganizowanych wydarzeń  

Opis wydarzeń   

Opis grupy odbiorców   

 

Do karty projektu należy dołączyć dokumentację zdjęciową– maksymalnie 50 zdjęć (na 

płycie CD).  

 

 


