Regulamin konkursu
,,Esej o niepodległej”
§1
Postanowienia ogólne
1.1.Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Milczanowska, zwanego
dalej „organizatorem”.
1.2. Patronat honorowy
Patronat nad konkursem obejmuje Jacek Saryusz-Wolski niezależny poseł do Parlamentu
Europejskiego Ziemi Łódzkiej, który jednocześnie jest fundatorem nagrody głównej - wyjazdu
studyjnego do Brukseli dla zwycięzcy konkursu i jego opiekuna.
§2
Tematyka i cele Konkursu
2.1.Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest napisanie eseju na temat:
Polska to kraj bohaterów. Który z nich w ciągu ostatnich 100 lat miał, Twoim zdaniem, największy
wkład w naszą niepodległość?
2.2. Cele konkursu
•
•
•
•
•
•
•
•

Upamiętnienie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
Budowa postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
Rozwijanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
Pogłębianie wiedzy historycznej;
Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego;
Lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń;
Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy;
Upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach, często nieznanych.
§3
Uczestnictwo w Konkursie

3.1 Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów:
• ze szkół podstawowych (klasa 7), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;
• którzy nie ukończyli 18 roku życia;
• uczęszczających do szkół publicznych lub prywatnych z województwa łódzkiego.

1

§4
Zasady i tryb Konkursu
4.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
4.2. Uczestnik konkursu musi być autorem samodzielnie przygotowanej pracy konkursowej, która
nie może być wcześniej publikowana lub zgłoszona do innego konkursu;
Autorem pracy pisemnej może być tylko jeden uczeń, prace zbiorowe nie są dopuszczone do
konkursu;
4.3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do organizatora:
 Pracy konkursowej;
 Wypełnionego i podpisanego przez uczestnika (lub opiekuna prawnego) „Formularza
Zgłoszeniowego” (zał. Nr do Regulaminu konkursu) (skan lub zdjęcie).
 Wypełnionego i podpisanego przez uczestnika (lub opiekuna prawnego) „Oświadczenia”
(zał. nr 2 do Regulaminu konkursu) (skan lub zdjęcie).
4.4. Pracę należy wysłać na adres elektroniczny: biuroposelskieam@o2.pl (w temacie wiadomości
należy wpisać ,,Esej o niepodległej”);
4.5. Praca musi spełniać następujące warunki:
• zostać napisana w języku polskim;
• czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12, interlinia (odstęp między
wierszami) 1,5;
• objętość pracy nie może przekraczać 3 stron;
• w nagłówku zawierać następujące elementy: imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.
4.6. Brak opisu pracy konkursowej skutkuje możliwością jej odrzucenia w konkursie.
§5
Terminarz
5.1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 29 maja 2018 roku;
5.2. Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2018 roku do godz. 23.59;
5.3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 września 2018 roku;
5.4. Uroczyste wręczenia nagród laureatom odbędzie się nie później niż w połowie września 2018
roku.
§6
Komisja Konkursowa
6.1. Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
6. 2. W skład komisji konkursu wchodzą: Aneta Niedźwiecka, Danuta Szulc, Daniel Łuszczyn.
6. 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
6. 4. Komisja sporządzi protokół z obrad, który podpisują wszyscy członkowie.
6. 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. 5. Kryteria oceny nadesłanych prac:
• zgodność z tematyką konkursu;
• zawartość merytoryczna pracy;
• pomysłowość autora,
• styl i język pracy.
6.6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
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§7
Nagrody
7.1. W ramach Konkursu zostaną̨ wręczone następujące nagrody:
I MIEJSCE
Nagrodą za zajęcie 1 miejsca w Konkursie jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli ufundowany przez niezrzeszonego europosła ziemi łódzkiej Jacka SaryuszWolskiego.
• Nagroda przeznaczona jest dla 1 laureata (który ukończył 14 rok życia*) i jego opiekuna.
• Wyjazd studyjny odbędzie się w drugiej połowie 2018 roku, a jego uczestnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
• Wyjazd studyjny nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny
•

* Regulamin Parlamentu Europejskim określa, że w dniu wizyty zwiedzający muszą mieć
ukończony 14 rok życia.
II MIEJSCE
Nagroda rzeczowa
III MIEJSCE
Nagroda rzeczowa

§8
Prawa autorskie
8.1. Twórcą pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.) może być tylko uczestnik konkursu.
8.2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji oraz prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej zostało
uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu, zawierającym obowiązkowe oświadczenie
przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przypadku niepełnoletniego uczestnika.
8.3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora
własności pracy konkursowej.
§9
Postanowienie końcowe
9.1. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu konkursu.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs prac
we wszelkich działaniach informacyjnych.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o ewentualnych
zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu decyduje organizator. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie.
9.5. Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu organizatora:
• Anna Jadachowska - Dziębor 515 932 961, mail: biuroposelskieam@o2.pl
• Kamil
Gniatkowski
515
838
899
w
godz.:
9:00-15:00,
e-mail:
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biuroposelskiepiotrkow@gmail.com
Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko: …...................................................................................................................
2. Adres do korespondencji ….....................................................................................................
3. Nr tel.: …................................................................................................................................
4. Adres e-mail:................................................................ ………………………………………
5. Szkoła: ….................................................................................................................................
6. Klasa: ….......................................... …………………………………………………………
7. Data urodzenia:.........................................................................................................................
9. Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna pod kierunkiem, którego powstała zgłoszona
praca: ............................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania nagród oraz
w celach promocji Konkursu.

................................................
Podpis Opiekuna

........................................
Podpis Uczestnika Konkursu

Miejscowość, data ………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Działając w imieniu własnym /Uczestnik Konkursu
…..........................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
1. wyrażam zgodę na udział w konkursie „Esej o niepodległej” oraz oświadczam, iż zapoznałam(em)
się z regulaminem konkursu, który akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem / Uczestnik Konkursu jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz że
nie narusza ona praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Oświadczam, iż przenoszę na organizatorów Konkursu w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osób trzecich:
1) autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, zwielokrotnianie
dowolną techniką,
b) wprowadzanie do obrotu, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,
c) publiczne odtwarzanie dowolną techniką, nadawanie za pomocą wizji,
d) dokonywanie przeróbek;
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej.
4. Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i prawa
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie
i czasowo. Organizator Konkursu może wykorzystywać Pracę konkursową we wszystkich mediach.

…....................................................................................................................
Data i podpis Uczestnika Konkursu lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkurs
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