REGULAMIN KONKURSU „Wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej”

I.

Organizator, cel i adresaci konkursu
1. Organizatorem konkursu „Wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej” jest
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w
Piotrkowie Trybunalskim.
2. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław
Cubała.
3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.
4. Celem konkursu jest zdiagnozowanie i opisanie współczesnych zagrożeń dla
bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Uczestnicy samodzielnie formułują temat eseju.
Mogą przedstawić w konkursie teksty poświęcone wybranym zagrożeniom, bądź
ukazać szerszą perspektywę problemu bezpieczeństwa UE.

II. Termin i sposób przekazywania prac
1. Termin składania prac upływa 25 marca 2017 r.
2. Prace można składać osobiście (na płycie CD) w sekretariacie Katedry bezpieczeństwa
Narodowego, adres: ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb. (bud. A, pok.
8); lub przesłać mailem na adres: jola.szymanska1@wp.pl (w tytule maila: konkurs
UE).
III. Wymogi formalne prac
• esej powinien zawierać wstęp, rozwinięcie, zakończenie, przypisy i bibliografię,
• objętość prac 7-10 stron,
• czcionka: Times New Roman lub Calibri,
• wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
• odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
• plik Word lub PDF
• każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora wraz z afiliacją; w
pracy należy podać adres e-mail autora.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, w
której skład wejdą pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJK.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
• przewodnicząca: dr Jolanta Szymańska;
• członkowie komisji: dr inż. Tadeusz Szmidtka, dr inż. Jerzy Kozioł.
3. Nagrody
• dla zdobywcy pierwszego miejsca – tablet + książki
• dla zdobywcy drugiego miejsca – czytnik ebook + książki
• dla zdobywcy trzeciego miejsca – 10 voucherów do kina do wykorzystania
przez 6 miesięcy + książki
Sponsorem nagród jest Starostwo Powiatu Piotrkowskiego.
4. Wszystkie nadesłane prace mają szansę na opublikowanie w zbiorowej monografii
pod redakcją pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJK pod
warunkiem uzyskania wysokiej oceny merytorycznej ze strony Komisji Konkursowej.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca. Uczestnicy konkursu zostaną
poinformowani droga mailową o jego rozstrzygnięciu.

6. Wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2017 r. w filii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w trakcie kursu Piotrkowskiego
Uniwersytetu Polowego (PUP).
V. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych
uczestnika do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz.922).
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że esej jest
wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej udział w konkursie i że prawa
autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
3. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich.
4. W przypadku zakwalifikowania eseju do publikacji, każdy uczestnik zostanie
poinformowany o tym przez organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych do konkursu prac na
wszelkich polach eksploatacji, a uczestnik wyraża na to zgodę.
6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem prze uczestnika
oświadczenia, że nie będzie sobie rościł praw do wynagrodzenia z tytułu
wykorzystania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji.
7. Jeżeli komisja konkursowa uzna, że tekst może zostać opublikowany pod warunkiem
dokonania w nim określonych zmian, autor zostanie o tym poinformowany.
Wyznaczony zostanie przy tym termin na wprowadzenie poprawek. W razie
nieotrzymania korekty w wyznaczonym terminie autor zostanie powiadomiony o
odmowie publikacji, chyba że poinformuje organizatorów o zaistnieniu szczególnych
okoliczności, uzasadniających przedłużenie terminu.

