
REGULAMIN KONKURSU 

„MŁODZI W MIEŚCIE” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Organizatorem konkursu „Młodzi w mieście” zwanego dalej Konkursem jest poseł na Sejm RP 

Robert Obaz. Konkurs organizowany jest na terytorium Miasta Jeleniej Góry.  

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest propagowanie koncepcji i kierunków w zakresie rozwoju współczesnych 

miast z uwzględnieniem szczególnej roli dzieci i młodzieży.  

 

§ 3 

Temat Konkursu 

Temat Konkursu brzmi następująco: „Współczesne kierunki i koncepcje rozwoju miast - 

szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczności lokalnych w miastach do 100 tys. 

mieszkańców”. 

 

§ 4 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie eseju naukowego na temat opisany w paragrafie 3. 

Esej powinien mieć objętość 5-8 stron standardowego tekstu. Struktura eseju powinna 

obejmować: wstęp, 2-4 akapity oraz zakończenie. Tekst powinien być zredagowany, zgodnie 

z następującymi zasadami:  

• czcionka: Times New Roman Normal, rozmiar 12, 

• interlinia: 1,5 wiersza, 

• marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm) 



.  § 5 

Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie udział wziąć mogą studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia z uczelni 

wyższych działających na terenie miasta Jelenia Góra. 

§ 6 

Zgłoszenie do Konkursu 

Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać nadesłane do 11 listopada 2022 roku na adres e-mail: 

obazwsejmie@gmail.com lub złożone osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza 

mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 2.10.  

Jeżeli zgłoszenie do Konkursu będzie nadesłane drogą elektroniczną, w tytule maila należy 

wpisać: „Konkurs na esej – Młodzi w mieście”.  

Zgłoszenie powinno zawierać: pracę konkursową zapisaną w formacie PDF oraz wypełnione, 

podpisane, a następnie zeskanowane Oświadczenie uczestnika Konkursu, które stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Prace nie spełniające warunków opisanych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. 

§ 7 

Nagroda 

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu będzie w pełni opłacony udział w VII Kongresie Open Eyes 

Economy Summit oraz czynny udział w sesji „Młodzi dla miasta”. 

§ 6 

Wyniki Konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2022 roku. Organizator zobowiązuje 

się do niezwłocznego poinformowania laureatów Konkursu drogą telefoniczną lub 

elektroniczną. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Dane uczestnika Konkursu 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Numer kontaktowy 
 

 

Nazwa Uczelni 
 

 

Kierunek studiów 
 

 

Rok studiów 
 

 

Rodzaj studiów (studia I stopnia, studia II 

stopnia, jednolite studia magisterskie) 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  

Oświadczam, że moja praca konkursowa przesłana w konkursie pt. „Współczesne kierunki i 

koncepcje rozwoju miast szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczności lokalnych w miastach 

do 100 tys. mieszkańców”  jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata. 

Zezwalam na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy 

konkursowej. 

Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób 

trzecich. 



Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku 

oraz informacji o miejscowości, w której mieszkam lub o uczelni, na której studiuję, roku 

studiów, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu 

informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie. 

* niepotrzebne skreślić 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w Regulaminie Konkursu. 

 

 

 

          Podpis  

         ………………………. 

 

 

 


