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Regulamin  

III Konkursu na esej dla studentów  
z cyklu „Polska jest Rajem” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Organizatorami Konkursu z cyklu „Polska jest Rajem”, zwanego dalej Konkursem, jest 
Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWR), Instytut Studiów 
Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

(ISRiG) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP). 
 

§ 2 
W Konkursie mogą wziąć udział studenci licencjackich i magisterskich studiów dziennych, 
wieczorowych i zaocznych, państwowych i prywatnych szkół wyŜszych w Polsce. 

 
§ 3 

Konkurs trwa od dnia 1 października do dnia 15 grudnia 2007 roku. Informacje na temat konkursu 
oraz Formularz Zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych Organizatorów: 

www.globalnyrozwoj.edu.pl, www.polskapomoc.gov.pl, www.undp.org.pl 
 

§ 4 
Członkami Jury Konkursu będą pracownicy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Instytutu 
Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju  

w Polsce oraz organizacji pozarządowych i mediów. 
 

§ 5 
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Departamentu Współpracy 

Rozwojowej MSZ, Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW, oraz Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce. 

 
II. ZASADY OGÓLNE 

 
§ 6 

Przystępując do Konkursu, kaŜdy z uczestników ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, 
przesłać zaświadczenie z dziekanatu macierzystej uczelni potwierdzające status studenta 

 oraz  
napisać esej, którego temat mieści się w ramach tegorocznych zagadnień priorytetowych: 

 
1. Pomoc rozwojowa. Zadanie dla państwa, organizacji pozarządowych czy sektora prywatnego?  

2. Unia Europejska wobec problemów rozwojowych Świata. Doświadczenia i wizje przyszłości.  

3. Czy dąŜenie krajów Południa do szybkiego rozwoju usprawiedliwia degradację środowiska 

przyrodniczego?  
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§ 7 

Aby zapewnić obiektywność i anonimowość oceny, prace konkursowe nie mogą zawierać imienia  
i nazwiska autora, muszą być natomiast opatrzone identyfikatorem złoŜonym z czterech liter i czterech 

cyfr, wymyślonym przez autora pracy.  
 

§ 8 
Prace konkursowe naleŜy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:  

esej-ikr@uw.edu.pl 
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz zaświadczenie z dziekanatu macierzystej uczelni 

potwierdzające status studenta naleŜy przesłać na adres: 
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych 

ul. Karowa 20 
00-324 Warszawa 64 

z dopiskiem: KONKURS NA ESEJ 
 

§ 9 
Prace konkursowe (pliki w formacie doc, rtf, pdf) nie powinny przekraczać 6 stron maszynopisu 

(A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5). 
 

III. PRZEBIEG KONKURSU 
 

§ 10 
Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych drogą elektroniczną upływa 

dnia 26 listopada 2007 r. 
Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych wraz z zaświadczeniem 

potwierdzającym status studenta upływa dnia 26 listopada 2007 r.  
(decyduje data stempla pocztowego). 

 
§ 11 

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 1 grudnia 2007 r.  
Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do dnia 4 grudnia drogą elektroniczną lub 

telefoniczną. 
 

§ 12 
Nagrodami w Konkursie są: 

 
I nagroda – 1000 PLN, 
II nagroda – 700 PLN, 
III nagroda – 500 PLN. 

 
§ 13 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 12 grudnia 2007 r. w Warszawie. 
 

 
§ 14 

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronach internetowych 
www.globalnyrozwoj.edu.pl, www.undp.org.pl, 
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 15 
Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe przekazane Organizatorom 
przez uczestników nie podlegają zwrotowi. Ponadto Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wykorzystywania i przetwarzania fragmentów lub całości prac przesłanych na Konkurs. 
 

§ 16 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji 

wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej. 
 

 
§ 17 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

§ 18 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby / wysokości przyznawanych nagród. 

 
§ 19 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  
o zwycięzcach Konkursu, jak równieŜ wywiadów z nimi i treści prac konkursowych na łamach 

prasy, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.  
 

§ 20 
Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionej przez nich ankiety 
oraz Ŝyciorysu będą wykorzystane do celów konkursowych na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 
 

§ 21 
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów, a takŜe na 

stronach internetowych i www.globalnyrozwoj.edu.pl, www.polskapomoc.gov.pl, www.undp.org.pl 
 

§ 22 
KaŜdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 
 

 
 
 
 

 
 


