Regulamin Konkursu pt. „Moja społeczność lokalna wobec uchodźców”
Postanowienia ogólne
§1
Konkurs pod nazwą „Moja społeczność lokalna wobec uchodźców”, zwany dalej
„Konkursem”, jest organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, wpisanym
do Rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, prowadzonego przez Prezesa
PAN, pod numerem RIN-I-43/98, posiadającym numer REGON: 000325890, NIP:
5251944103, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników
Organizatora, innych osób biorących udział w organizowaniu Konkursu oraz najbliższych
członków ich rodzin, przez których należy rozumieć: małżonków, rodzeństwo, zstępnych,
wstępnych.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
4. Prace konkursowe należy składać w języku polskim. Dopuszczane jest cytowanie krótkich
wypowiedzi w językach obcych, o ile cytaty te nie przekroczą 1/5 objętości tekstu.
5. Prezentowane prace mogą być uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub ilustracjami6. Do
pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu na Organizatorów majątkowych praw
autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku prac przesłanych drogą elektroniczną,
pisemne oświadczenie może zostać dostarczone przesyłką poleconą na adres Organizatora
najpóźniej ostatniego dnia składania prac.
§3
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że praca konkursowa, stanowiąca utwór
(tekst) to pisemna forma twórczej wypowiedzi autora pracy, przesłana w formie pliku
tekstowego lub w wersji papierowej. Uczestnicy mogą dołączać zdjęcia, filmy, rysunki i inne
załączniki, które uważają za istotne oraz oświadczają że korzystanie z tych załączników nie
narusza praw autorskich osób trzecich .
§4
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane teksty o charakterze reklamowym, służące
w szczególności promocji towarów i usług.
§5
Laureatami Konkursu mogą zostać wyłącznie osoby, które są twórcami prac nagrodzonych
przez Komisję Konkursową, stosownie do zasad niniejszego Regulaminu.

Czas trwania Konkursu
§6
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez Organizatora w okresie od 19
kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku i rozstrzygnięty do 31 października 2022 r.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
§7
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór 6 najlepszych prac, zgłoszonych do udziału
w Konkursie, które zostaną nagrodzone zgodnie z ustaleniami przewidzianymi
w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie i przesłanie pracy,
stanowiącej utwór w rozumieniu Prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przesłanie
pełnych danych adresowych autora nadesłanej pracy tj. imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, drogą pocztową, na adres siedziby
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330
Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl.
3. Z chwilą odbioru pracy konkursowej, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do
nadesłanych prac.
4. Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac, zwanych
dalej „Dziełem”, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
Dziełem bez ograniczeń terytorialnych, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1062 z późn. zm.),
a w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła – do wytwarzania dowolną
techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła – do wprowadzenia do
obrotu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy Dzieła,
3) do wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np.
CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych z
wykorzystaniem Dzieła,
4) do wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie
dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
5) do przekazywania lub przesyłania zapisów Dzieła pomiędzy komputerami,
serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy
wszelkiego rodzaju środków i technik,
6) do publicznego udostępniania Dzieła, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym
w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych,
7) do modyfikacji, w tym uzupełniania, zmiany, podziału i połączenia z innymi
utworami lub dziełami oraz tłumaczenia na inne języki.

5. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do rozporządzania oraz korzystania
z opracowań Dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 5 powyżej. Wskazane upoważnienie
może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody
Uczestnika Konkursu. Organizator jest uprawniony – w granicach nabytych autorskich
praw majątkowych – do dysponowania tymi prawami, w tym do przenoszenia tych praw
oraz do udzielania licencji na korzystanie z Dzieła.
7. Uczestnik Konkursu nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego.
8. Organizatorowi przysługuje prawo wielokrotnego wykorzystania Dzieła oraz utworów
zależnych, powstałych w wyniku modyfikacji Dzieła. Uczestnikowi Konkursu nie
przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.
9. Wszystkie prace, które zostaną przesłane do Organizatora i nie zostaną odesłane
Uczestnikom Konkursu będą zarchiwizowane w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
i mogą być wykorzystane w celu prowadzenia prac naukowych.

Zasady zgłaszania prac do Konkursu
§8
1. Prace można zgłaszać do Konkursu, od 19 kwietnia do 30 września 2022 roku do godz.
15:00. Termin uznaje się za dochowany jeśli praca zostanie doręczona do Organizatora lub
wprowadzona do systemu informatycznego w sposób umożlwiający jej odczytanie w
terminie wymienionym w zdaniu pierwszym.
2. Ocenie konkursowej zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki określone
w niniejszym Regulaminie.
3. Praca może zostać zgłoszona do Konkursu wyłącznie przez autora lub osobę posiadającą
pisemne upoważnienie od autora.
4. Prace należy nadsyłać na adres sekretariatu Organizatora: Instytutu Rozwoju Wsi i
Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa lub pocztą
elektroniczną na adres: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl.
5. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu prac nie może naruszać przepisów prawa, prawem
chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw dotyczących dóbr
niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, do znaków towarowych lub wzorów
zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć,
w tym w szczególności uczuć religijnych. Uczestnik, zgłaszając pracę do Konkursu
oświadcza, iż osoby których wizerunki upubliczniono w treści utworu wyraziły na to
zgodę.
6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania utworu w sposób opisany
w niniejszym regulaminie.

Zasady oceny prac
§9
1. Wszystkie prace zgłoszone do udziału w Konkursie i nie podlegające wykluczeniu zostaną
poddane weryfikacji polegającej na przeczytaniu każdej z prac przez Komisję konkursową
oraz wypełnieniu Karty Oceny. Prace z najwyższą średnią zostaną nagrodzone.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31.10.2022 r.
3. Kryteria oceny:
1) treść utworów – dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami
Konkursu, sposób ujęcia tematu, autentyczność oraz wszechstronność opisu,
2) „wartość dodana” – uniwersalizm, ponadczasowość poruszanych kwestii,
3) ocenie nie podlegają walory literackie i językowe (styl, błędy językowe itp.).
4. Decyzje Komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród
§ 10
1. Przewidziane są następujące nagrody i wyróżnienia:
1)
2)
3)
4)

I nagroda – 3500 zł,
II nagroda – 2000 zł,
III nagroda – 1500 zł,
trzy wyróżnienia – po 1000 zł,

2. Partnerzy i sponsorzy konkursu mogą przyznawać dodatkowe wyróżnienia na podstawie
odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu drogą mailową lub
telefoniczną, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji konkursowej. Wynik zostanie
również podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
4. Nagrody przekazane zostaną przelewem na wskazany przez Laureata Konkursu rachunek
bankowy Laureata lub przekazem pocztowym, w terminie 30 dni roboczych od daty
doręczenia przez Laureata informacji niezbędnych do dokonania płatności. Dodatkowe
wyróżnienia i nagrody przyznawane przez partnerów i sponsorów Konkursu przekazywane
są zgodnie z wyznaczonymi przez nich warunkami.
5. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o należne podatki i składki, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
Komisja Konkursowa
§ 11
1.
W celu merytorycznej i formalnej oceny prac, a także zapewnienia prawidłowej
organizacji i przebiegu Konkursu, zostaje powołana Komisja Konkursowa. W skład Komisji
Konkursowej wchodzą osoby dokonujące merytorycznej oceny pracy, składające się

z niezależnych lektorów, oraz inne osoby delegowane przez Organizatora, zajmujące się
stroną formalną Konkursu.
2. W pierwszej kolejności Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej zgłoszonej pracy,
przez którą należy rozumieć spełnienie następujących kryteriów:
2)

praca została napisana w języku polskim, z wyjątkami określonymi w § 2, ust. 5,

3)
praca została napisana przez osobę pełnoletnią, nie podlegającą wyłączeniu na
podstawie § 2, ust.1,
4)

praca zawiera oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust.5.

3. Ewentualne odrzucenie pracy z przyczyn formalnych może mieć miejsce na każdym etapie
Konkursu.
4. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych niniejszego Regulaminu po
wyłonieniu Laureatów, nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, spełniającemu
warunki Konkursu, wytypowanemu przez Komisję konkursową.

Koszty uczestnictwa
§ 12
1.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty uczestnictwa w
Konkursie.
2.
Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów w
zamian za publikację i wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej ani za
uczestnictwo w wystąpieniach publicznych związanych z Konkursem.
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki
określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków uczestniczenia w Konkursie. Niespełnienie warunków Konkursu lub
warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań
powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z powodów formalnych,
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnicy,
z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do
przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze
danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych
w nim Nagród.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawienia lub żądania ich usunięcia.

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik Konkursu potwierdza, że
zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego
przestrzegania .
5. Regulamin Konkursu
_____________.
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6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

internetowej

