Regulamin Konkursu na esej, nt.

Europa przyszłości

- z okazji Jubileuszu 20-lecia
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
I.

Organizator.

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Św., ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św. zwana dalej „Organizatorem”.
II.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się umiejętnością
autorefleksji, chęcią intelektualnej wędrówki, wiedzą nie tylko książkową na temat
określony w regulaminie konkursu.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, lipskiego.
2. Autorem eseju może być wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane).
3. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi esej. Możliwe jest
przesłanie tylko jednej pracy przez jednego autora.
4. Esej należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku pdf, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres info@wsbip.edu.pl podając w tytule „esej”
5. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków opisanych w
niniejszym regulaminie oraz wyrażenie przez autora pracy zgody na nieodpłatne
wykorzystanie nadesłanej pracy w ramach działań promocyjnych konkursu (np.
publikacje prasowe, wydawnictwa, media elektroniczne). Udział w konkursie oznacza
również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla
potrzeb konkursowych, o ile takie dane będą ujawniane w trakcie konkursu i w
związku z jego przebiegiem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29
sierpnia 1997 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Esej nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w konkursie i nie może w żadnej swej części stanowić plagiatu,
być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
7. Przesłany esej musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
 imię i nazwisko autora pracy,
 klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
 telefon kontaktowy autora.
8. Esej nadesłany na konkurs musi spełniać następujące warunki:
 zostać przygotowany w języku polskim,
 być przygotowany w formie elektronicznej w formacie pdf
 mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 2000 znaków ze spacjami na
stronę, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12, odstęp między
wierszami 1,5),
 objętość pracy nie może przekraczać 5 stron.
IV.

Kryteria oceny prac.
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1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając eseje będzie brała pod
uwagę następujące kryteria:
 zgodność z tematyką konkursu,
 interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu,
 uczciwe zaznaczenie ewentualnych cytowanych źródeł,
 jasna i logiczna struktura tekstu,
 styl i język pracy.
2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy
członkowie.
3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
4. Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyzna nagrody pieniężne.
5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni, a
osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatora telefonicznie.
V.

Harmonogram konkursu:

a) termin nadesłania prac: do 31 stycznia 2016 r. do godz. 22.00
b) ogłoszenie wyników konkursu: do 16 lutego 2016 r.
c) uroczyste wręczenie nagród: 1 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
VI.

Uczeń przekazujący esej na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:

a) publiczne wystawienie pracy,
b) opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach
internetowych organizatora konkursu.
VII.

Prace konkursowe nie są zwracane.

VIII.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

IX.

Organizator zastrzega również możliwość zmiany regulaminu. Nowy regulamin
obowiązuje
od
momentu
opublikowania
go
na
stronie
internetowej
www.wsbip.edu.pl

X.

Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu organizatora: Barbara BakalarzKowalska, adres e-mail: biglowna@wsbip.edu.pl
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