REGULAMIN KONKURSU na esej Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie

I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady
Konkursu Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie.
2. Organizatorem konkursu jest Instytut Neofilologii UwB, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowieo i
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

II.

Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz dla studentów.
2. Konkurs jest rozgrywany w dwóch językach (angielski i polski) osobno.
3. Jest otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów województwa
podlaskiego.
4. W Konkursie nie mogą brad udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.

III.

Warunki udziału w konkursie, przebieg konkursu
1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:
1) pracy konkursowej – eseju w języku polskim lub angielskim;
2) Oświadczenia (które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o
własności praw autorskich do składanej pracy.
2. Prace należy przesład na adres: Instytut Neofilologii, Liniarskiego 3, 15-420 Białystok lub
przekazad osobiście do dnia 28 lutego 2018 r. z dopiskiem „Konkurs-esej”.
3. Każdy uczestnik może złożyd jedną pracę w wybranym języku, spełniającą następujące
wymogi: max. 5000 znaków, pisane Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5,

marginesy 2,5x2,5. Prace będą oceniane niezależnie w danej grupie językowej.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące
udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na
potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182).

IV.
V.

6. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa,
powołana przez
Organizatora do dnia 10 kwietnia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2018 r. Dodatkowo osoby
nagrodzone zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Nagrody
Nagrodą są bony podarunkowe ufundowane przez organizatora.

Załącznik nr 1

Oświadczenieuczestnika konkursu „Debiuty tłumaczeniowe”/ konkursu na esej*

I.Dane uczestnika:
1.Imię i nazwisko:
2.Adres zamieszkania:
3. Numer telefonu, adres e-mail :
4. PESEL autora:
5. Nazwa szkoły/ uczelni, kierunek studiów:
II. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
III. Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy.
IV. Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska oraz informacji o moim udziale w
Konkursie.
V. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
warunki.
VI. Wyrażam zgodę Uniwersytetowi w Białymstoku na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w pkt. I w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o
wynikach Konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U.Nr133 poz.833 z
póź.zm.).
VII. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do kontroli treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
VIII. Zostałam/em poinformowana/y, że organizatorem Konkursu jest Instytut Neofilologii
Uniwersytetu w Białymstoku, Liniarskiego 3, 15-420 Białystok.
IX. Administratorem Danych Osobowych zebranych na potrzeby konkursu jest Uniwersytet w
Białymstoku.

Dnia….. czytelny podpis uczestnika konkursu
………………………………………………….……

*niepotrzebne skreślid

