Warszawa, 01.10.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU IM. PROF. MICHAŁA KULESZY „WARSZAWA 2030”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie im. prof.
Michała Kuleszy „Warszawa 2030”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
(„WPiA UW”).
3. Celami Konkursu są:
a) pogłębienie wiedzy o Warszawie,
b) rozwijanie twórczej inicjatywy młodzieży, pomysłowości i wiary we własne siły,
c) rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania tez i wniosków.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeprowadza Organizator.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie warszawskich szkół
ponadpodstawowych oraz szkół, w których prowadzone są Klasy Akademickie WPiA UW.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy pisemnej
spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie i złożeniu jej na Konkurs
w wyznaczonym terminie, celem kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora i przyznania
nagrody wybranym osobom.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w Konkursach.
6. Każdy z Uczestników może przekazać maksimum jedną pracę Konkursową.
§ 3 WARUNKI TECHNICZNE
1. Praca musi przedstawiać zagadnienie „Warszawa 2030”.
2. Praca powinna zawierać własne pomysły na „Warszawę 2030” oraz odwołanie do celi
strategicznych m.st. Warszawy (http://2030.um.warszawa.pl).
3. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki
12, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 cm).
4. Praca Konkursowa powinna liczyć od 700 do 1000 wyrazów.
5. Praca musi mieć formę rozprawki lub eseju.
6. Praca powinna być opatrzona przypisami wskazującymi źródła cytatów bądź pochodzenie
przytaczanych sądów lub informacji (jeśli praca je zawiera).
7. Praca Konkursowa powinna być zapisana w pliku PDF, o nazwie: Konkurs im. prof. Michała
Kuleszy „Warszawa 2030” – imię i nazwisko.
8. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

§ 4 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Pracę należy złożyć poprzez formularz rejestracyjny na stronie organizatora
(https://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=91227)
2. W przypadku osób niepełnoletnich, wraz z pracami konkursowymi należy przekazać
Organizatorowi podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 1 i 2). Skany
oświadczeń należy załączyć we wskazanym miejscu w formularzu rejestracyjnym. Brak
załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
3. W przypadku osób pełnoletnich konieczne jest odznaczenie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku, oraz oświadczenia
o przeniesieniu praw autorskich.
4. Termin dostarczania prac mija 12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00. Decydująca jest data
wpływu do Organizatora.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
§ 5 OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator wyłoni jednego laureata i dwa wyróżnienia.
2. Wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego www.wpia.uw.edu.pl
3. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
przewodniczącego Komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie
Organizatora.
4. Prace oceniane będą według kryteriów wyznaczonych przez Organizatora.
5. Laureatowi Konkursu i wyróżnionym przyznane zostaną nagrody.
6. Uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się w styczniu 2020 r.
§ 6 PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora lub opiekuna
prawnego autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy
Konkursowej.
2. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,
co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
3. Pobierając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Organizator przekazuje
Uczestnikom informację o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 3).
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione

postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników
drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

