Regulamin konkursu akademickiego na prace magisterskie i licencjackie
pod hasłem„Życie i godność”
I. Cele konkursu
1. Pogłębianie wśród młodzieży akademickiej zainteresowania życiem ludzkim jako wartością
o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania jednostek i społeczeństw.
2. Popieranie prowadzonych przez studentów badań dotyczących:
•

motywów i form afirmacji ludzkiego życia na różnych jego etapach i w różnych sytuacjach życiowych,

•

prezentacji i oceny projektów, programów oraz praktyk wspierających ludzkie życie i rodzinę
lub zagrażających tym wartościom.
II. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, zwane dalej
Organizatorem.
2. Adres Organizatora: ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw niezawartych
w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.pro-life.pl/konkursakademicki.
III. Warunki udziału w konkursie
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie lub licencjackie o tematyce zgodnej z celami konkursu,
określonymi w punkcie I niniejszego regulaminu, których obrona odbyła się w uczelniach publicznych i niepublicznych w latach 2018 -2020.
2. Prace należy nadsyłać w wersji papierowej ( w formacie A4) i elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku
CD lub DVD) na adres Organizatora konkursu z dopiskiem na kopercie „Konkurs akademicki”. Do nadsyłanej pracy
należy dołączyć: a) zaświadczenie z uczelni potwierdzające jej obronę; b) opinię promotora pracy; c) dane kontaktowe autora(autorki) pracy (numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i adres do korespondencji).
3. Prace należy nadsyłać do dnia 31 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
IV. Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach:
a) prace magisterskie,
b) prace licencjackie.
4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy:
a) wartość merytoryczna (zgodność tematu pracy z celami konkursu i oryginalność jego ujęcia),
b) teoretyczna i praktyczna przydatność pracy dla działań służących wspieraniu ludzkiego życia,
c) strona formalna pracy (język, sposób wykorzystania literatury przedmiotu).
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do dnia 25 stycznia
2021 roku, a laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem o znalezieniu się na tej liście.
2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi do dnia 28 lutego 2021 roku. O dokładnej dacie tej uroczystości laureaci
zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
4. Laureaci winni poinformować Organizatora o swojej obecności podczas wręczania nagród nie później niż na
tydzień przed wyznaczoną datą tej uroczystości (telefonicznie:12 421-08-43 lub e-mailem na adres:
biuro@pro-life.pl.
VI. Nagrody
1. Organizator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z obu kategorii prac, chyba że nie będzie
podstaw do przyznania któregoś z miejsc.
2. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii prac magisterskich przewidziano następujące nagrody pieniężne:
a) miejsce I – 3000 zł brutto,
b) miejsce II – 2500 zł brutto,
c) miejsce III – 2000 zł brutto.
3. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii prac licencjackich przewidziano następujące nagrody pieniężne:
a) miejsce I – 2000 zł brutto,
b) miejsce II – 1500 zł brutto,
c) miejsce III – 1000 zł brutto.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od przyznanych nagród zostanie potrącony 10%. podatek dochodowy.
4. Organizator ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień.
VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pro-life.pl i w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na bezpłatną publikację wybranych fragmentów swej pracy
w materiałach pro-life wydawanych przez Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie), ich wyświetlanie i emisję telewizyjną.
4. Uczestnik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na
zasadach określonych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest pod
adresem internetowym: www.pro-life.pl/klauzula oraz na upublicznienie danych osobowych (imienia i nazwiska, tytułu nadesłanej pracy, uczelni, wydziału i kierunku studiów) przez Organizatora w przypadku nagrodzenia jego pracy.
5. Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
Kraków, 15 stycznia 2020 r.

