Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr
2624/08 z dnia 1 grudnia 2008 roku.
w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na
najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i
licencjackie w roku akademickim 2008/2009

REGULAMIN
KONKURSU „DYPLOM DLA PŁOCKA”
I. Cel konkursu
Ideą konkursu „Dyplom dla Płocka” zwanego dalej „konkursem” jest promocja najlepszych
prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich o tematyce naukowo – badawczej związanej z
rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych miasta
Płocka.
II. Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Płocka, zwany dalej Prezydentem.
2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa, powołana przez
Prezydenta.
3. Komisja konkursowa zwana dalej „komisją” pracuje na podstawie regulaminu pracy, w
oparciu o wewnętrzny regulamin pracy.
4. Ustala się dwa etapy konkursu:
a) I etap – uczelniany - komisje uczelniane wyłaniają najlepsze prace magisterskie,
inżynierskie i licencjackie; uczelnie zgłaszają swoje propozycje Prezydentowi,
b) II etap – prace zgłoszone przez uczelnie zostaną rozpatrzone i ocenione przez
komisję, która przedstawia propozycje najlepszych prac Prezydentowi; Prezydent
podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie.
III. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych na terenie
miasta Płocka, studiujący na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy magisterskiej, licencjackiej lub
inżynierskiej obronionej w roku akademickim 2008/2009, o tematyce naukowo – badawczej
związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz
technicznych miasta Płocka.
IV. Kategorie i nagrody
Konkurs obejmuje następujące stopnie nagród w kategorii prac magisterskich, licencjackich
i inżynierskich:
- I stopnia – 4 000. zł,
- II stopnia - 3 000. zł,
- III stopnia – 2 000. zł,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 zł.
Nagrody zostaną przekazane na konto uczelni, w której student obronił pracę, po uprzednim
zawarciu przez Prezydenta umowy z daną uczelnią, gwarantującej przekazanie w/w środków
studentowi.
V. Postanowienia końcowe
1. Protokoły komisji uczelnianych wraz z wytypowanymi pracami, krótkimi streszczeniami
zgłaszanych prac oraz uzasadnieniem wniosku o nagrodę należy nadsyłać do dnia 15

2.
3.
4.
5.
6.

września 2009 roku na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji; 09-400 Płock;
Piekarska16
Prezydent Miasta Płocka wręczy nagrody w październiku 2009 roku po uprzednim
rozstrzygnięciu konkursu.
Wszelkie materiały związane z konkursem przekazane Organizatorowi przez uczestników
nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
zwycięzcach konkursu. Lista zwycięzców konkursu zostanie umieszczona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.plock.eu
Student biorący udział w konkursie wypełnia kartę zgłoszeniową uczestnictwa w konkursie
wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
Wypełnienie przez uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej oznacza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Załącznik do Regulaminu konkursu
„Dyplom dla Płocka”

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa
w konkursie
„DYPLOM DLA PŁOCKA”
wypełnia osoba zgłaszająca się - student
1. Imię i nazwisko .................................................................................................
2. Data urodzenia ..................................................................................................
1. Adres zamieszkania:..........................................................................................
2. Telefon kontaktowy...........................................................................................
3. Nazwa i adres uczelni - telefon kontaktowy:......................................................
4. Kierunek studiów.. ............................................................................................
5. Temat pracy :.......................................................................................................
.......................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

.....................................................
data wypełnienia karty

..............................................
(własnoręczny podpis)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy magisterskiej,

inżynierskiej, licencjackiej* dla
organizacyjnych miasta Płocka.
...................................................
data wyrażenia zgody

*) niepotrzebne skreślić

potrzeb

bieżącej

działalności

jednostek

............................................
(własnoręczny podpis)

najlepsze

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta
Miasta Płocka Nr 2624/08 z dnia 1 grudnia roku
w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na
prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w
roku akademickim 2008/2009

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza
IV edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i
licencjackie w roku akademickim 2008/2009

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie o tematyce
naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i
społecznych oraz technicznych Miasta Płocka, występujących w bieżącej działalności
jednostek organizacyjnych miasta, obronione w roku akademickim 2008/2009.
Zainteresowane osoby proszone są o kontaktowanie się z uczelnią, w której praca zostanie
złożona i obroniona.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2009 roku.
Regulamin konkursu „Dyplom dla Płocka” zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka – www.plock.eu

Mirosław Milewski
Prezydent Miasta Płocka

