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 Regulamin  

Konkursu „Mój pomysł na woonerf w Toruniu” 
 
 
§ 1.Postanowienia ogólne  
 

1. Organizatorami Konkursu „Mój pomysł na woonerf w Toruniu” zwanego dalej 
Konkursem jest Urząd Miasta Torunia (dalej: „Urząd”).  

2. Konkurs organizowany jest w ramach konsultacji społecznych dotyczących woonerfu w 
Toruniu, prowadzonych przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są na stronie: 
www.konsultacje.torun.pl. 

4. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim mieszkańcom Torunia - należy 
przez to rozumieć osoby mające na terenie Torunia miejsce zamieszkania w rozumieniu 
art.25-27 ustawy z dnia23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z 
późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). 

5. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu 
kierują osoby wskazane przez Organizatorów.  

6. Organizator powołuje komisję konkursową w składzie: 

1) Paweł Piotrowicz, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji – 
przewodniczący komisji 

2) Magdalena Kujawa, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji – członek komisji 

3) Joanna Cywińska-Raczkowska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji – 
członek komisji 

7. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:  

1) zebranie prac konkursowych; 



2) ocena pomysłów na urządzenie jednej z ulic w Toruniu jako woonerf,  
3) wybór 3 nagrodzonych prac, tj. wyłonienie zdobywców pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca; 
4) sporządzenie zwięzłego protokołu z powyższych czynności, zawierającego w 

szczególności imiona i nazwiska nagrodzonych przez Komisję osób i  podpisanie go 
przez członków Komisji. 

6. Wybrane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone, a nagrody zostaną 
przekazane podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w ramach 
konsultacji społecznych dotyczących woonerfu w Toruniu; planowany termin spotkania  - 
wrzesień 2021 r.  

7.  Nagrodami w konkursie będą m.in. gadżety promocyjne Torunia.  

 

§ 2.Cele Konkursu  

1. Celem konkursu jest przedstawienie najciekawszego pomysłu/rozwiązania na urządzenie 
jednej z ulic w Toruniu jako woonerfu. 

2. Ustala się następujące cele, których realizacja przyświeca idei organizacji Konkursu:  

 
1) przedstawienie najciekawszego pomysłu na urządzenie jednej z ulic w Toruniu jako 

woonerfu, w dowolnej formie artystycznej, np.: 
 

a) rysunek, 
b) projekt graficzny, 
c) prototyp, np. w formie makiety, 
d) szczegółowy opis literacki, 
e) inne formy prezentujące zagospodarowanie wybranej ulicy w mieście, 

 
2) wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej,  
3) zdobycie wiedzy na temat woonerfów,   
4) świadomość większego wpływu na decyzje publiczne, 
5) pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz artystycznego spojrzenia na 

Toruń, 
6) wybór i nagrodzenie najciekawszych prac plastycznych w określonej w Regulaminie 

tematyce. 
 

§ 3.  Wymagania wobec prac 

Ustala się następujące wymagania wobec prac konkursowych: 

1) do udziału w konkursie można zgłosić prace w dowolnej formie artystycznej, 

2) technika wykonania prac jest dowolna, jednakże forma pracy powinna umożliwiać jej 
ekspozycję, 



3) prace  wykonane w technice komputerowej muszą zostać wydrukowane i dostarczone 
do Urzędu, 

4) podpis na pracy powinien zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, 

5) do pracy powinno być dołączone oświadczenie (w przypadku osób nieletnich  - 
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) upoważniające Gminę Miasta Toruń 
do wykorzystania prac w polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 4. Kryteria oceny prac konkursowych  
 
Prace konkursowe zostaną ocenione przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

1) zgodność tematyki opisu z przedmiotem konkursu, 
2) kreatywność, czyli twórczy sposób przedstawienia pomysłu/rozwiązania na urządzenie 

wybranej ulicy w Toruniu, 
3) koncepcja zagospodarowania przestrzeni, 
4) kompozycja, czyli logiczne i spójne przedstawienie pomysłu na woonerf, 
5) ogólny wyraz artystyczny. 

 
§ 5. Etapy Konkursu  
 

1. Prace konkursowe należy przesyłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji, Urząd Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń do dnia 
20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.30 (decyduje data dostarczenia do Urzędu). 

2. Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w ramach 
konsultacji społecznych dotyczących woonerfu w Toruniu (planowany termin 
spotkania  - wrzesień 2021 r.), nagrodzone prace zostaną wyeksponowane, a ich 
autorom będą wręczone  nagrody. 

.  


