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Załącznik do zarządzenia 
Nr 56/2021 

Burmistrza Opoczna 
z dnia 17 marca 2021 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„ Zaplanuj z nami Opoczno” 

w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 

dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” 
pod nazwą: „Zaplanuj z nami Opoczno”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki 
Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik lub w przypadku Uczestnika 
niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny akceptuje w całości treść Regulaminu 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że Uczestnik spełnia 
wszystkie warunki udziału w Konkursie. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie Gminy Opoczno www.opoczno.pl, w zakładce 
Planowanie przestrzenne. 

5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
 

§ 2 

ORGANIZATOR 
         Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Opoczna, zwany dalej „Organizatorem”. 
 

§ 3 
DEFINICJE 

 

1. „Uczestnik Konkursu” - uczeń szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie gminy   
Opoczno oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej znajdującej się poza granicami gminy 
Opoczno, ale będący mieszkańcem gminy Opoczno. 

2. „Praca konkursowa” - zgłoszony przez Uczestnika projekt zagospodarowania wybranego 
fragmentu przestrzeni miejskiej.  

3. „Komisja Konkursowa” - powołany do oceny prac konkursowych zespół ekspertów. 
 

http://www.opoczno.pl/
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§ 4 

CELE KONKURSU 
 

1. Budowanie świadomości obywatelskiej u młodzieży. 
2. Zaangażowanie młodzieży w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.  
3. Uświadomienie młodzieży roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki 

przestrzennej, zainicjowanie dyskusji na temat kształtowania wspólnej przestrzeni 
miejskiej.  

4. Pobudzenie umiejętności spojrzenia młodzieży na problemy związane z przestrzenią 
wspólną w mieście i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.   

5. Zachęcenie nauczycieli do realizacji programu edukacyjnego związanego z planowaniem 
przestrzennym. 

 

§ 5 

ZAKRES I FORMA PRACY KONKURSOWEJ  
 

1. Praca konkursowa polega na przygotowaniu projektu terenu rekreacyjnego, stanowiącego  
dowolny fragment przestrzeni miejskiej określonej w załączniku nr 4 do Regulaminu.  
2. Praca konkursowa powinna zawierać nowatorskie podejście do urządzenia terenu 
rekreacyjnego, jakiego brakuje w przestrzeni miejskiej w Opocznie.  
3. Przy poszukiwaniu rozwiązań dla projektowanego terenu rekreacyjnego Uczestnik 
powinien uwzględnić elementy małej architektury nawiązujące do folkloru opoczyńskiego, 
dziedzictwa ceramicznego i innych zagadnień kojarzących się z Opocznem.  
4. Praca konkursowa powinna zawierać część graficzną i część opisową. 
5. Część opisową ma stanowić krótki opis wizji Uczestnika Konkursu zamieszczony na planszy 
bądź w przypadku składania pracy w formie elektronicznej dostarczony w dodatkowym  pliku 
tekstowym, według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do Regulaminu. 
6. Część graficzna pracy może zostać sporządzona jako: 
- plansza o formacie min. A2, wykonana w dowolnej technice płaskiej (przy użyciu technik 
plastycznych lub komputerowych) 

lub 

- projekt planszy wykonany w całości w wersji elektronicznej z wykorzystaniem techniki 
komputerowej i dostarczony Organizatorowi na płycie CD/DVD/pendrive. W przypadku 
projektu sporządzonego w wersji elektronicznej Organizator dopuszcza następujące formaty 
plików jpg, png, pdf i bmp. 
7. Część graficzna Pracy konkursowej ma przedstawiać wizję i wyobrażenie Uczestnika dla 
terenu zagospodarowanego w ciekawy i przejrzysty sposób, który wkomponowałby się 
w przestrzeń miasta Opoczna. 
8. Przedstawione graficznie zagospodarowanie terenu i przyjęte na nim oznaczenia mają 
zawierać wskazanie funkcji dla obiektów (oznaczenia wyjaśnione na planszy – Legenda). 
9. Pracę konkursową należy wykonać zgodnie ze schematem stanowiącym Załącznik nr 5 do 
Regulaminu. 
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§ 6 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie 
gminy Opoczno oraz uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się poza granicami 
gminy Opoczno, ale będących mieszkańcami gminy Opoczno. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być najbliżsi członkowie rodzin członków Komisji 
Konkursowej.  Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: zstępnych i rodzeństwo. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:  
1) Oświadczeniem Uczestnika oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, 

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, że Uczestnik sporządził samodzielnie 
pracę i jej zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich. 

2) Oświadczeniem Uczestnika oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, 
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, że Uczestnik posiada prawa autorskie 
osobiste i majątkowe do pracy konkursowej. 

3) Zgodą Uczestnika oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego na: prezentację prac konkursowych, umieszczenie pracy 
(lub zdjęcia pracy) na stronie internetowej Gminy Opoczno oraz wykorzystanie pracy 
przez Gminę Opoczno do celów informacyjnych i promocyjnych. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
5. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Uczestników. 

 
§ 7 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 
 

1. Prace konkursowe należy złożyć w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia                             
16 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Opocznie. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. 

2. Termin, o którym mowa w ustępie 1 jest ostateczny. Prace, które wpłyną do Organizatora po 
wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

3. Przed złożeniem Pracę konkursową należy opatrzyć kodem rozpoznawczym – trzy cyfry                       
i jedna litera, umieszczoną w prawym górnym rogu. Symbol należy stworzyć indywidualnie, a 
jego treść powinna być przypadkowa. Takie szyfrowanie pracy uniemożliwi identyfikację 
autorów i zapewni obiektywną i bezstronną ocenę przedłożonych projektów. 

4. Do pracy konkursowej należy załączyć trwale zamkniętą kopertę opisaną za pomocą 
indywidualnego kodu (trzy cyfry i jedna litera na planszach projektu – opis powyżej), 
zawierającą: 
- zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu), 
- klauzulę informacyjną (załącznik nr 2 do Regulaminu), 
oraz w przypadku Uczestnika niepełnoletniego oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
(załącznik nr 3 do Regulaminu). Koperty zostaną otwarte komisyjnie po rozstrzygnięciu 
konkursu. 

5. Na pracach konkursowych nie wolno umieszczać napisów niezwiązanych z treścią projektu, 
znaków rozpoznawczych czy też podpisów autorów. Niezastosowanie się do tego warunku 
będzie skutkować dyskwalifikacją pracy konkursowej. 
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6. Wprowadzeniem do tematyki Konkursu (nieobowiązkowym, ale proponowanym dla 
Uczestników) jest warsztat o kształtowaniu estetyki w przestrzeni miejskiej skierowany 
w szczególności dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztat odbędzie się w ramach 
cyklu spotkań konsultacyjnych organizowanych w projekcie „Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym- II edycja”. Termin i forma warsztatu zostaną podane na stronie internetowej 
Gminy Opoczno www.opoczno.pl i za pośrednictwem plakatów rozmieszczonych                                 
w wyznaczonych do tego miejscach.  

 
§ 8 

WYMAGANIA FORMALNE 
 

1. Uczestnik wykonuje Pracę Konkursową samodzielnie.  
2. Jeden Uczestnik może wykonać jedną pracę. 
 

§ 9 

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 
 

1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez pięcioosobową Komisję 
Konkursową w składzie: 
• Przewodniczący Komisji Konkursowej: Sekretarz Miasta Opoczno, 

• zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,  

• oraz po jednym przedstawicielu z Wydziału Funduszy Europejskich, Wydziału Rozwoju 
Miasta, Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej. 
 
3. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w systemie punktacji, a maksymalna 

ocena wynosi 100 punktów. 
4. Nagrody przyznawane będą przez Komisję Konkursową najlepszym Uczestnikom, którzy 

uzyskali najwięcej punktów, z uwzględnieniem poniższych kryteriów i odpowiedniej 
punktacji:  

1) ocena merytoryczna - od 0 do 10 punktów za każdy z punktów według opisu Pracy 
konkursowej, tj: 

• Jakiego terenu rekreacyjnego brak w przestrzeni miejskiej, a który mógłby się 
znaleźć na terenie objętym opracowywanym Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz 
przedłużenia ulicy Brzozowej? - ocenie podlegać będzie spostrzegawczość 
uczestników oraz spektrum dostrzeżonych problemów (ocena od 0 do 10 pkt), 

• Jak szukałam/szukałem rozwiązań? - ocenie podlegać będą odwaga 
i innowacyjność w myśleniu o przestrzeni oraz trafność działań mających na celu 
niwelowanie dostrzeżonych problemów (ocena od 0 do 10 pkt), 

• Jakie rozwiązania proponuję? Jakiego rodzaju aktywności będą mogły być 
w przestrzeni, którą projektuję? - ocenie podlegać będzie funkcjonalność 
zaproponowanych rozwiązań (ocena od 0 do 10 pkt), 

• Jak zaproponowany przeze mnie sposób zagospodarowania terenu wpłynie na 

http://www.opoczno.pl/
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moje życie? Jak wpłynie na jakość życia mieszkańców Opoczna? - ocenie podlegać 
będzie stopień wpływu przyjętych rozwiązań na życie potencjalnych użytkowników 
projektowanej przestrzeni,  jego dostępność dla różnych grup odbiorców oraz 
wpływ rozwiązań na estetykę miasta (ocena od 0 do 10 pkt); 

2) ocena zgodności pracy konkursowej z zaleceniem zastosowania w pracy konkursowej 
rozwiązań/elementów małej architektury nawiązujących do folkloru opoczyńskiego, 
dziedzictwa ceramicznego i innych zagadnień kojarzących się z Opocznem – od 0 do 
20 punktów; 

3) kreatywność – od 0 do 20 punktów - ocenie podlegać będą: pomysłowość 
uczestników, nowatorstwo w myśleniu o przestrzeni i życiu w gminie, 

4) jakość wykonania – od 0 do 20 punktów - ocenie podlegać będą środki artystyczne, 
estetyka, staranność, czytelność pracy. 

 
§ 10 

NAGRODY 
 
1. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne za prace, które zdobędą największą 

liczbę punktów. 
2. Nagrody główne wynoszą odpowiednio do zajętego miejsca: 

I.  2000 zł, 
II. 1600 zł, 
III. 1200 zł. 

3. Ponadto Komisja Konkursowa przyzna siedem wyróżnień w wysokości po 700 zł dla 
Uczestników, którzy uzyskali kolejno największą ilość punków. 

4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany podziału kwoty przeznaczonej na 
nagrody w Konkursie, co wiąże się ze zmianą ilości i wielkości przyznanych wyróżnień.  

5. Nagrody dla Uczestników, o których mowa powyżej, będą wypłacone uczestnikom lub 
opiekunom prawnym w ustalonej indywidualnie formie w ciągu 10 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. W przypadku pojawienia się obowiązku podatkowego Organizator zastrzega sobie prawo 
pomniejszenia wysokości nagrody o wysokość podatku. 
 

§ 11 

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 
 

1. Komisja Konkursowa, w składzie określonym w § 9 ust. 1 Regulaminu, wyłoni zwycięskie 
prace oraz przyzna wyróżnienia.  

2. Obrady Komisji Konkursowej zakończone wyborem zwycięskich prac odbędą się 
w terminie maks. do 14 dni od daty zakończenia składania prac konkursowych. 

3. Lista laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: 
www.opoczno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne. Drogą telefoniczną/e-mailową na 
adres poczty elektronicznej Zgłaszającego, o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni 
nagrodzeni Uczestnicy.  

http://www.opoczno.pl/
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4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu połączone z prezentacją nagrodzonych prac 
konkursowych nastąpi podczas spotkania konsultacyjnego. Termin i forma spotkania 
konsultacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie 
www.opoczno.pl i za pośrednictwem plakatów rozmieszczonych w wyznaczonych do tego 
miejscach.      

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Każdy z Uczestników konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 

trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, 
w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 

2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy przenoszą na Organizatora własność 
egzemplarza pracy  konkursowej. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 
wykorzystania  nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w publikacjach 
z zachowaniem praw autorskich osobistych przysługujących autorom zgodnie 
z przepisami ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.  U.  
z 2019  r. poz.  1231  z późn. zm.) i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
3. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z Konkursem spoczywa na 

Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” 
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 

dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 
 
 [ 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

  

Zgłaszam udział w Konkursie „Zaplanuj z nami Opoczno” organizowanym w ramach  
w projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 
 

Imię i nazwisko Uczestnika............................................................................……………………... 

telefon……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa, adres szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że zgadzam się na warunki Regulaminu Konkursu oraz na rozpowszechnianie 
zdjęć prac/prac przekazanych na Konkurs. 
 
 

…………………………………….……………………………….. 
data i podpis Uczestnika/Rodzica/opiekuna prawnego* 

 
 

WYRAŻENIE ZGODY 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych 
w karcie zgłoszenia do Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” organizowanego przez Gminę 
Opoczno. 
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie „Zaplanuj z nami 
Opoczno” 

 
                                                                                    …..…...................................................................  

data i podpis Uczestnika/Rodzica/opiekuna prawnego* 
 

 
 

*w przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje rodzic bądź opiekun prawny 
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Załącznik nr 2 

 
do Regulaminu Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” 

w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 
dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 

 

 Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; zwanym: RODO), informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno 

jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. 
Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony 
Danych, tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu dla 
młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego „ZAPLANUJ Z NAMI 
OPOCZNO” organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym – II edycja”  przez Gminę Opoczno zgodnie z regulaminem konkursu, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym dobrowolnej zgody. 

4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na 
podstawie przepisów prawa oraz na podstawie niezbędnych umów na powierzenie 
przetwarzania danych. 

5. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy i zostaną usunięte po tym okresie. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie, w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na 
podstawie uzyskanej zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawie ochrony danych osobowych 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw 
trzecich, chyba że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to. 

 
 
 

 Opoczno, dnia ……………….... 

mailto:iod@um.opoczno.pl
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” 
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 

dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja 
 
......................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)  
 

wyrażam zgodę na przystąpienie i udział 
 

......................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 

− w Konkursie „Zaplanuj z nami Opoczno” organizowanym w ramach projektu 
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym- II edycja”. 

 
 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………. 
Podpis Rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” 
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 

dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 
Teren objęty przystąpieniem do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, 
Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej – wybierz dowolny fragment 

z tego obszaru i zaprojektuj jego urządzenie. 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno” 
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” 

dla młodzieży szkolnej z dziedziny planowania przestrzennego 
 

I. SCHEMAT UKŁADU PRACY KONKURSOWEJ W PRZYPADKU PRACY KONKURSOWEJ W WERSJI 
PAPIEROWEJ 

WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH NA PROJEKCIE 
OZNACZEŃ (Legenda). 

Jakie funkcje mają pełnić poszczególne elementy? 

Proszę o wskazanie  
lokalizacji obszaru, 

którego 
zagospodarowanie 

projektujesz 

KOD:_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

OPIS PRACY – tutaj proszę zamieścić odpowiedzi na pytania: 

• Jakiego terenu rekreacyjnego brak w przestrzeni 
miejskiej, a który mógłby się znaleźć na terenie objętym 
opracowywanym Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, 
Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej?  

• Jak szukałam/szukałem rozwiązań?  

• Jakie rozwiązania proponuję? Jakiego rodzaju aktywności 
będą mogły być w przestrzeni, którą projektuję?  

• Jak zaproponowany przeze mnie sposób 
zagospodarowania terenu wpłynie na moje życie? Jak 
wpłynie na jakość życia mieszkańców Opoczna?  

Tutaj proszę zamieścić rysunki/zdjęcia/grafiki elementów małej 
architektury - czyli ławek, koszy na śmieci, latarni i innych mebli 
miejskich ukazujące: 
 - w jakiej formie, kształcie, kolorystyce chciałbyś/chciałabyś aby 
otaczały Cię w projektowanej przestrzeni, 
- sposób w jaki mogłyby nawiązywać do tradycji Naszego miasta 
(folkloru, ceramiki). 
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II SCHEMAT UKŁADU PRACY KONKURSOWEJ W PRZYPADKU PRACY KONKURSOWEJ W WERSJI 
ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
 

WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH NA PROJEKCIE OZNACZEŃ (Legenda) 
Jakie funkcje mają pełnić poszczególne elementy? 

 Proszę 
o wskazanie  

lokalizacji 
obszaru, którego 
zagospodarowa
nie projektujesz 

KOD:_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

  

Tutaj proszę zamieścić rysunki/zdjęcia/grafiki 
elementów małej architektury- czyli ławek, koszy na 
śmieci, latarni i innych mebli miejskich ukazujące: 
 – w jakiej formie, kształcie, kolorystyce 
chciałbyś/chciałabyś aby otaczały Cię 
w projektowanej przestrzeni, 
- w jaki sposób mogłyby nawiązywać do tradycji 
Naszego miasta (folkloru, ceramiki). 

 
SCHEMAT UKŁADU PRACY KONKURSOWEJ W PRZYPADKU PRACY KONKURSOWEJ W WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ OPISOWA W OSOBNYM PLIKU TEKSTOWYM ZGODNIE Z PONIŻSZYM SCHEMATEM 
 

Jakiego terenu rekreacyjnego brak w przestrzeni 
miejskiej, a który mógłby się znaleźć na terenie objętym 
opracowywanym Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, 
Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy 
Brzozowej?  

 

Jak szukałam/szukałem rozwiązań?   
Jakie rozwiązania proponuję? Jakiego rodzaju aktywności 
będą mogły być w przestrzeni, którą projektuję?  

 

Jak zaproponowany przeze mnie sposób 
zagospodarowania terenu wpłynie na moje życie? Jak 
wpłynie na jakość życia mieszkańców Opoczna?  

 

 

 


