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Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów uczęszczających do szkół 

działających na  terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest 

wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jednocześnie: 

 

 ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 19 roku życia, 

 posiada status ucznia w szkole działającej na terenie województwa łódzkiego, publicznej 

lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej a także 

szkole artystycznej, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych, 

 ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, 

 spełnia pozostałe warunki określone w § 7 Regulaminu Konkursu. 

 

Regulamin Konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Łódzkiego określa zarządzenie nr 67/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 

10 grudnia 2019 r. 

 

Działalność i organizację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, w tym zasady 

i sposób powoływania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego określa 

uchwała nr 1513/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019 r. – Regulamin 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

 

Regulamin Konkursu oraz Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego 

są  dostępne na stronie www.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl, pod właściwą tematycznie 

zakładką. 

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminów. 

 

Kandydaci na radnych spełniający warunki udziału w Konkursie powinni: 

 

 wykonać i zgłosić do Konkursu pracę konkursową wpisującą się w temat „100 lat 

Województwa Łódzkiego”, wykonaną w jednej z form: praca pisemna, prezentacja 

multimedialna, film – szczegółowe warunki, które spełniać musi praca konkursowa 

określa Regulamin Konkursu, 

 załączyć wypełnione i podpisane „Zgłoszenie kandydata na radnego do udziału 

w Konkursie dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

 załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie kandydata na radnego o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku 

Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu, 



 

 

 w przypadku niepełnoletniego kandydata na radnego – załączyć dodatkowo wypełnione 

i podpisane „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody 

na  przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę 

w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata 

na radnego” – którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

 

Tryb zgłaszania prac konkursowych i udziału w Konkursie: 

 

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym 

imieniem, nazwiskiem i adresem miejsca zamieszkania kandydata na radnego, 

do   Biura   Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście 

lub korespondencyjnie na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Kancelaria Sejmiku 

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź 

 

z napisem na kopercie: „Praca na Konkurs dla kandydatów na radnych Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Łódzkiego”. 

 

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć w terminie do dnia 31 stycznia 

2020 r. do godziny 15.30, przy czym za datę wpływu lub doręczenia uznaje się datę 

zarejestrowania przesyłki w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego. 

 

Ocena zgłoszeń i prac oraz informacja o wynikach Konkursu: 

 

Oceny spełniania przez kandydatów na radnych warunków uczestnictwa w Konkursie oraz 

oceny prac konkursowych i opracowania listy rankingowej prac konkursowych dokona Komisja 

Konkursowa, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Łódzkiego. 

 

Rekomendację do powołania w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego 

otrzymają osoby, których prace konkursowe według listy rankingowej opracowanej zgodnie 

z Regulaminem Konkursu uzyskają kolejno najwyższe oceny, w ramach podziału mandatów: 

1) powiat miasto Łódź – reprezentuje do 4 młodzieżowych radnych, 

2) każdy inny niż miasto Łódź powiat z terenu województwa łódzkiego – reprezentuje 

do 2 młodzieżowych radnych. 

 

Lista rankingowa oraz informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do informacji publicznej 

przez zamieszczenie na stronie internetowej www.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl, 

pod właściwą tematycznie zakładką, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. 

 

Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować: 1) listownie – na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Kancelaria Sejmiku, al. Piłsudskiego 8, 90-051 

Łódź; 2) elektronicznie na adres e-mail: ks.info@lodzkie.pl; 3) telefonicznie pod nr telefonu 

(042) 663 30 58.  


