Regulamin konkursu

„Praca naukowa o marzeniach”
EDYCJA 2021/2022

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Praca naukowa o marzeniach”, zwanego dalej „Konkursem” jest
Joanna Zubik-Borucka, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Kijowskiej
nr 5, NIP: 1250102601 oraz Tomasz Zubik, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie
przy ul. Kijowskiej nr 5 NIP: 1250586119, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej pod firmą KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik - Borucka, Tomasz Zubik
spółka cywilna, NIP: 5213537169 REGON: 141935425, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki.
2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 80,
z późn. zm.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub magisterskich z
zakresu tematycznego konkursu.
§2
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Do konkursu zgłaszane mogą być wszystkie prace magisterskie i licencjackie, których obszar
badań i tematyka związana jest z szerokorozumianą rolą spełniania marzeń w życiu człowieka,
w szczególności marzeń niematerialnych, tj.:
1.1 Czynniki, które determinują człowieka w dążeniu do spełniania marzeń
2.1 Spełnianie marzeń, a jakość życia człowieka
3.1 Osobowość marzyciela
4.1 Wpływ czynników demograficznych na potrzeby spełniania marzeń
5.1 Rola marzeń w życiu człowieka
2. Powyższy zakres tematyczny prac stanowi jedynie wskazówkę dla uczestnika konkursu.
Wymienione kierunki badań nie są bezpośrednią propozycją tematu pracy naukowej.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
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1. Uczestnikiem konkursu może być każdy absolwent studiów I lub II stopnia uczelni publicznej i
niepublicznej, który otrzymał pozytywną ocenę na dyplomie, uzyskując tytuł magistra lub
licencjata wydany przez uprawnioną jednostkę do nadania tego stopnia naukowego.
2. O przyznanie nagrody mogą wystąpić autorzy prac obronionych do roku akademickiego
2021/2022r.
3. Termin zgłaszania prac do konkursu rozpoczyna się z dniem 1 października 2021r. i upływa z
dniem 30 października 2022 roku.
4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe napisane w języku polskim.
5. Zgłoszenie pracy w konkursie wymaga złożenia pełnego kompletu dokumentów, tj.:
1.1 Oświadczenia autora, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, o
akceptacji treści Regulaminu
2.1 Streszczenie pracy naukowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu
3.1 Kopii dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego (licencjata,
magistra), wraz z datą jego nadania oraz nazwiskiem promotora w oparciu o załączoną
pracę naukową.
4.1 Kopii w formacie pdf. lub doc.
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§4
HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem konkursu publikowanym na stronie
internetowej https://nauka.katalogmarzen.pl/ , składającym się z następujących etapów:
1.1 Ogłoszenie konkursu
2.1 Nadesłanie prac konkursowych
3.1 Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenia nagród Laureatom.
Wyniki Konkursu, zawierające dane Laureatów, tj.: imię i nazwisko, zajęte miejsce, tytuł pracy
konkursowej, nazwa uczelni, na której została obroniona praca konkursowa) zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu, w mediach społecznościowych
Katalogu Marzeń S.C., a także podczas uroczystości wręczenia nagród, na co Autor pracy
przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunków Laureatów, utrwalonych podczas
uroczystości wręczenia nagród, według wyboru Organizatora, na stronach internetowych oraz
w mediach społecznościowych.
Informacja o terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród zostanie przekazana Laureatom
na wskazany przez nich adres e-mail, oraz zamieszczona na stronie internetowej
https://nauka.katalogmarzen.pl/
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
§5
KRYTERIA OCENY PRACY

1. Oceny prac konkursowych pod względem merytorycznym dokonuje Komitet Konkursowy
powołany przez Organizatora Konkursu.
2. Przy ocenie prac pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, a w szczególności:
oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych
badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł
bibliograficznych i poprawność językowa.
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3. Decyzja Komitetu Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie zostaną
dopuszczone do Konkursu.
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§6
NAGRODY
Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
1.1 Za najlepszą pracę magisterską lub licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości
5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2.1 Za drugą najlepszą pracę magisterską lub licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości
3 000zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
3.1 Za trzecią najlepszą pracę magisterską lub licencjacką – nagroda pieniężna w
wysokości 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
4.1 Obok Nagrody głównej, laureat uprawniony jest do nagrody dodatkowej w wysokości
kwoty niezbędnej do zapłaty tytułem podatku od uzyskanej nagrody, którą to nagrodę
dodatkową Organizator przeznaczy na sfinansowanie podatku od nagrody, do której
zwycięzca w Akcji nabył prawo, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.
Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora poprzez
adres e-mail bądź telefonicznie na podstawie danych podanych w formularzu zgłoszenia pracy
w Załączniku 1.
Zwycięzca nagrody jest zobowiązany potwierdzić swoje dane osobowe najpóźniej w ciągu 7
(siedmiu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania go przez Organizatora o fakcie,
że został laureatem. Dodatkowo Zwycięzca, aby odebrać Nagrodę będzie zobowiązany do
udostępnienia Organizatorowi swoich danych: Imię, Nazwisko oraz dane niezbędne do
prawidłowego rozliczenia podatkowego wygranej, w tym nr PESEL, adres zameldowania,
odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Laureata Konkursu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
informacji o numerze rachunku bankowego.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 grudnia 2022r.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbywalności przez Zwycięzcę uzyskanej Nagrody pod
karą jej unieważnienia. Oznacza to, że Zwycięzca jest jedyną osobą zdolną do rozporządzania
Nagrodą. Próba zniesienia praw własności do Nagrody w postaci chęci przekazania jej jako
darowizny, zamiany lub sprzedaży osobie postronnej, skutkuje odebraniem Zwycięzcy praw do
rozporządzania Nagrodą.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w
postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów
jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej
korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.
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3. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje organizator
konkursu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej:
https://nauka.katalogmarzen.pl/
6. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:
5.1 e-mail: nbulyk@katalogmarzen.pl
6.1 na stronie internetowej: https://nauka.katalogmarzen.pl/
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Załącznik nr 1
Oświadczenia Autora
Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Data urodzenia
Informacje o zgłaszanej pracy
Tytuł pracy
Data obrony
Nazwa Uczelni
Nazwa Wydziału/Instytutu
Imię i Nazwisko promotora
Uzyskana ocena

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych z Konkursem.
2. Jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa
autorskie i przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie.
3. Wyrażam zgodę na publikowanie i cytowanie pracy w całości lub jej fragmentów przez Organizatora
konkursu oraz jego partnerów.
.................................................................. (data i czytelny podpis autora pracy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katalog Marzeń S.C. z siedzibą w Warszawie - organizatora
Konkursu na najlepszą pracę magisterską/licencjacką, moich danych osobowych umieszczonych w
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, w tym wyrażam zgodę na opublikowanie
moich danych osobowych, tj. Imienia i Nazwiska, Tytułu Pracy oraz Nazwy uczelni na stronie
internetowej konkursu oraz stronach administrowanych przez organizatora. Przysługuje mi prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

.................................................................. (data i czytelny podpis autora pracy)
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Załącznik nr 2
Streszczenie pracy naukowej
Imię i nazwisko autora
Temat pracy
Streszczenie pracy
(do 2 000 znaków)

Rodzaj pracy naukowej:
Praca magisterska

Praca licencjacka

.................................................................. (data i czytelny podpis autora pracy)
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