Regulamin Konkursu na esej dla studentów
Przedmiot Konkursu na esej dla studentów:
„Europa, przyszłość, solidarność”/„Czy świat jest skazany na wzrost?”/„Kapitalizm po
kryzysie”/„Nowe wymiary konkurencyjności”/”Świat na rozdrożu”
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem "Konkursu na esej dla studentów" (zwanego w dalszej części niniejszego
Regulaminu "Konkursem") jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Klonowej 6.
2. Współorganizatorem „Konkursu” jest Dziennik Bałtycki, z siedzibą w Gdyni, przy ul.
Władysława IV 43
3. Konkurs trwa od 20.06.2011 do 31.07.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego lub
dostarczenia przesyłki).
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży akademickiej.
Nadsyłane prace powinny być inspirowane tematem jednej z sesji plenarnych Europejskiego
Forum Nowych Idei: „Europa, przyszłość, solidarność”/„Czy świat jest skazany na
wzrost”/„Kapitalizm po kryzysie”/„Nowe wymiary konkurencyjności”/ ”Świat na rozdrożu”
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie
publikowanymi.
2. Forma literacka prac konkursowych to esej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie (w liczbie 1 egzemplarza) nie
publikowanego dotychczas całości utworu o objętości maksymalnie 10800 znaków bez spacji
znormalizowanego maszynopisu na nośniku elektronicznym, a także noty o autorze (imię,
nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) do dnia 31 lipca 2011 r. na podany
poniżej adres pocztowy:
PKPP Lewiatan
ul. Flory 9/1
00-586 Warszawa
lub adres e-mail: mzeglinska@pkpplewiatan.pl
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych
osobowych w środkach przekazu wymienionych w art. III ust. 8 w wypadku zostania
Laureatami /Zwycięzcą Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu .
6. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
8. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.
9. W zgłoszeniu należy określić sposób odebrania ewentualnej nagrody.
III. Wyłanianie laureata Konkursu
1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury – Przedstawiciele Organizatora
2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 16.08.2011.
Niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury zostanie sporządzony protokół dotyczący jego
przebiegu.
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3. Nagrodą Główną w Konkursie jest bezpłatne wejście na Europejskie Forum Nowych Idei, wraz
z zakwaterowaniem
4. W Konkursie zostanie przyznana tylko jedna Nagroda Główna.
5. Ponadto Organizator wyłoni 19 laureatów Konkursu – autorów najlepszych prac
6. Nagrodą dla 19 laureatów Konkursu jest bezpłatne wejście na Europejskie Forum Nowych Idei
7. Nazwiska Zwycięzcy Konkursu i Laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.efni.pl, www.dziennikbaltycki.pl, www.naszemiasto.pl i w gazecie „Polska Dziennik
Bałtycki” do dnia 17.08.2011 r. Każdy uczestnik Konkursu spełniający przesłanki określone w
niniejszym regulaminie ma prawo do jednej nagrody.
8. W przypadku rezygnacji z nagrody Laureat/Zwycięzca Konkursu powinien bez zwłoki
powiadomić o tym w formie pisemnej Organizatora Konkursu.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie w takim przypadku możliwość wyboru dodatkowego
Laureata/Zwycięzcy.
IV. Postanowienia końcowe

1. Nadsyłając prace na konkurs uczestnik Konkursu wyraża zgodę na jej zamieszczenie
przez Organizatora na stronie internetowej www.efni.pl.

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach
promocyjnych bez uiszczania honorarium.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz Organizatora oraz
Współorganizatora, a także najbliższe osoby ze strony Organizatora i Współorganizatora.

6. Przez najbliższych, o których mowa w ust. 6 rozumie się; wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia oraz osoby pozostające w związku partnerskim (konkubenci).
7. Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu nadesłanych w ramach Konkursu prac.
8. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez
Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Zwycięzcy/Laureatów
Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być
przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, tel. +48 (22) 845 95 50, faks +48 (22) 845 95 51, e-mail: lewiatan@pkpplewiatan.pl, www.pkpplewiatan.pl

