
REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ 

Uchodźcy i imigranci w Europie – szanse i zagrożenia 

 

1. Organizator i cel konkursu 

1.1. Organizatorem konkursu jest Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań w Instytucie 

Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Celem konkursu jest zaproszenie młodzieży do wzięcia udziału w toczącej się obecnie 

dyskusji o możliwych postawach instytucji europejskich, rządów poszczególnych państw,  

a także obywateli wobec masowego napływu do Europy uchodźców i imigrantów z Bliskiego 

Wschodu, Afryki i innych krajów, a także o szansach i zagrożeniach związanych z tym 

procesem.  

1.3. Konkurs jest związany merytorycznie ze specjalnością Edukacja obywatelska  

i bezpieczeństwo publiczne. Specjalność tę można studiować od roku akademickiego 

2015/2016 na kierunku Pedagogika. 

2. Uczestnicy konkursu 

2.1. Konkurs jest kierowany do młodzieży szkolnej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

oraz do młodzieży akademickiej – studentów studiów licencjackich. 

2.2. Status uczestnika konkursu nabywa się z chwilą nadesłania pracy spełniającej wymogi 

formalne zawarte w niniejszym regulaminie. 

3. Zasady konkursu 

3.1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu oraz 

utrzymany w formie eseju. 

3.2. Esej powinien zawierać poglądy autora pracy dotyczącewskazanego w temacie konkursu 

problemu: Uchodźcy i imigranci w Europie – szanse i zagrożenia. Prezentowane stanowisko 

powinno zachęcać do merytorycznej i pogłębionej refleksji. Dopuszczalne jest odwoływanie 

się do osobistych doświadczeń, a także przytaczanie przez autora argumentów za jego 

punktem widzenia poprzez nawiązania do literatury, filmów, artykułów naukowych  

i prasowych, wypowiedzi medialnych komentatorów, ekspertów itp. 

3.3 Prace mogą odzwierciedlać różne punkty widzenia, odwoływać się do różnych wartości  

i prezentować różne światopoglądy. Organizator konkursu oczekuje jednak, że autorzy będą 

brali pod uwagę zasady, na których opiera się polski system oświatowy, tj. solidarność, 

demokrację, tolerancję, sprawiedliwość i wolność, a także będą pamiętali o fundamencie,  

na którym opiera się europejska kultura, tj. godności każdej osoby. Prace propagujące tezy  

o charakterze rasistowskim, szowinistycznym lub ksenofobicznym nie będą kwalifikowane  

do oceny. 



3.4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do zgłoszenia tylko jednej pracy konkursowej. 

3.5. Do konkursu mogą być zgłaszane eseje, które nie były wcześniej poddawane ocenie  

w toku innych konkursów i których treść w całości lub fragmentach nie była wcześniej 

publikowana. 

3.6. Każda praca powinna być podpisana symbolem lub pseudonimem. Dane osobowe (imię  

i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail) należy umieścić  

w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym symbolem lub pseudonimem co praca. Zabieg 

ten służy zachowaniu anonimowości autorów w toku oceny prac konkursowych przez jury. 

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów wybranych 

esejów w ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej. Organizator zakłada 

użycie prac w przyszłości do prowadzenia badań naukowych, tworzeniu publikacji, a także  

w celach marketingowych dotyczących prowadzonej działalności. 

3.8. Przesłanie eseju na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody  

na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych ograniczonych  

do zakresu działań wymienionych w pkt. 3.7. 

3.9. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

4. Sposób i termin zgłaszania prac konkursowych 

4.1. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się poprzez dostarczenie eseju w formie wydruku 

komputerowego i równolegle w formie pliku tekstowego doc. lub docx. zapisanego  

na nośniku CD. Pracę należy doręczyć osobiście do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki lub  

za pośrednictwem poczty na adres: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań 

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

z dopiskiem „Konkurs na esej” 

4.2. Konkurs trwa od 11 listopada do 31 grudnia 2015 roku. Ostateczną datą przekazania 

eseju organizatorowi jest 31 grudnia 2015 roku. Za datę złożenia eseju na konkurs przyjmuje 

się termin przyjęcia pracy przez Sekretariat Instytutu Pedagogiki lub termin widniejący  

na stemplu pocztowym. 

4.3. Pożądana objętość pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powinna wynosić 7,5 

stron tekstu znormalizowanego, to jest 13,5 tys. znaków ze spacjami. Pożądana objętość pracy 

dla studentów studiów licencjackich to 10 stron tekstu znormalizowanego, to jest 18 tys. 

znaków ze spacjami. Dopuszczalne są odstępstwa o 1 tys. znaków ze spacjami w obie strony. 

Eseje niespełniające tych warunków nie będą kwalifikowane do oceny. 

 

 



5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

5.1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury pod przewodnictwem  

Dra hab. Piotra Kostyło, prof. UKW. W skład jury wejdą osoby powołane przez 

Organizatora.Skład jury zostanie ogłoszony do dnia 18 grudnia 2015 roku. 

5.2. Ocena prac konkursowych nastąpi z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 Kryteria merytoryczne: patrz punkt 3 niniejszego Regulaminu; 

 Kryteria formalne: patrz punkt 4 niniejszego Regulaminu; 

 

5.3. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III 

miejsca, przyznawane w obu grupach wiekowych, to jest osobno dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów studiów licencjackich. Nagrodami są m.in.: 

1. Publikacja najlepszych prac w czasopiśmie związanym z problematyką edukacyjną; 

2. Jednodniowy wyjazd do Warszawy, połączony z wizytą w Sejmie RP i spotkaniem  

z Posłami z okręgu bydgoskiego; 

3. Wizyta w bydgoskim Ratuszu, połączona ze spotkaniem z Radnymi; 

4. Wizyta w wybranej instytucji państwowej lub samorządowej zajmującej  

się problematyką bezpieczeństwa publicznego, połączona ze spotkaniem  

z funkcjonariuszami lub pracownikami; 

5. Książki i inne publikacje dotyczące problematyki edukacji obywatelskiej  

i bezpieczeństwa publicznego; 

6. Gadżety codziennego użytku; 

Organizator zastrzega, iż jury konkursu może: 

 nie przyznać nagród wszystkich stopni; 

 przyznać dwie nagrody tego samego stopnia; 

 przyznać dodatkowe nagrody w ramach wyróżnienia. 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia 

konkursu, a także do zmiany rodzaju i wartości nagród w konkursie. 

5.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2016 roku na stronie 

internetowej Organizatora. Laureaci konkursu otrzymają pisemną informację o wygranej 

drogą elektroniczną lub tradycyjną. 

5.6. Rozdanie nagród odbędzie się w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. O terminie 

i przebiegu tej uroczystości laureaci i pozostali uczestnicy zostaną poinformowani wraz  

z ogłoszeniem wyników konkursu. 

 

 

 



6. Postanowienia końcowe 

6.1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6.2. Przekazanie prac do udziału w konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że nie narusza 

praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich oraz nie był zgłaszany do innych konkursów, którego treści w całości lub 

fragmentach nie były wcześniej publikowana. 

6.3. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych 

osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych). 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi 

poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.  

 

6.5. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, 

związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników.  

 

6.6. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu u organizatora konkursu oraz na stronie 

internetowej: http://www.filozofiaedukacji.ukw.edu.pl 


