Regulamin Konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Fundacji
Wspólnota Pokoleń na najlepszą pracę dyplomową
na temat Solidarności Walczącej
Fundacja Wspólnota Pokoleń ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
(magisterską/licencjacką) obronioną w roku akademickim 2020/21.
§ 1. Oznaczenie Organizatora i Cel Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą
we Wrocławiu (50-542) przy ul. Żegiestowskiej 13 e lok. 1, KRS 0000378653,
NIP 9512336794, (dalej: Organizator).
2. Partnerem Merytorycznym Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie
(02-676) przy ul. Postępu 18, (dalej: Partner).
3. Konkurs dedykowany jest absolwentom historii, socjologii, stosunków
międzynarodowych oraz politologii studiów I i II stopnia, chyba że Organizator
postanowi inaczej.
4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą
we Wrocławiu.
5. Laureatami Konkursu zostaną 2 osoby – absolwent studiów magisterskich
(II stopnia) oraz absolwent studiów licencjackich (I stopnia) – których praca
pisemna zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą i wpisującą
się w cele i założenia Konkursu. Dodatkowo przewidziano nagrody
dla promotorów zwycięzców Konkursu zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3
regulaminu.
6.
Celem Konkursu jest stworzenie dla studentów historii, socjologii, stosunków
międzynarodowych i politologii – licencjatów i magistrantów – płaszczyzny
do pisania prac dyplomowych z zakresu historii najnowszej, dotyczących działań
skupionej w strukturach Solidarność Walczącej opozycji lat 80. Intencją
Organizatora i Partnera jest zatem zwrócenie uwagi młodych badaczy
na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące organizacji podziemnej jaką była
Solidarność Walcząca i roli jaką odegrała na opozycyjnej scenie PRL-u w latach
80. oraz stymulowanie badań i upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń lat
80. związanych z funkcjonowaniem Solidarności Walczącej w PRL-u i poza jej
granicami.
§ 2. Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
dostępnego na stronach Organizatora Konkursu www.wspolnotapokolen.pl oraz
www.cbmedukacja.pl i przesłanie go do Organizatora zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 3 regulaminu.
2. W konkursie uczestniczyć może praca dyplomowa dotycząca wydarzeń
związanych z historią najnowszą, dotycząca działań skupionej w strukturach
Solidarność Walczącej opozycji lat 80.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Partnera a także
członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
Konkursu. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia
w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe
do zgłaszanej pracy dyplomowej.
6. Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw
pokrewnych osób trzecich w związku ze stworzeniem, zgłoszeniem
i wykorzystaniem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
pracy. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi
lub Partnerowi, uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz
do zwolnienia Organizatora lub Partnera od obowiązku dokonywania świadczeń
z tego tytułu.
7. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia na żądanie Organizatora lub Partnera
wszelkich działań prawnych zapewniających ich należytą ochronę przed
roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść
do ewentualnego procesu w miejsce Organizatora lub Partnera, a gdyby to nie
było możliwe, do przystąpienia do procesu po ich stronie. Uczestnik zobowiązuje
się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowania
poniesionych przez Organizatora lub Partnera.
8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
922). Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane
na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody,
w siedzibie Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców
i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną
usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji
co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych
i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu
mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie
internetowym www.wspolnotapokolen.pl.
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych
Uczestnika: imienia nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu
e-mail i numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych
osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału
w Konkursie.
10. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych
przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania ich przetwarzania.
§ 3. Wymogi formalne prac
1. Zastrzega się, że praca powinna być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie
utworem współautorskim) napisana w języku polskim.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
3. Do pracy, jeżeli był wykorzystywany wywiad, należy dołączyć pełną transkrypcję
całego wywiadu lub zapis wywiadu w formie elektronicznej na odrębnym nośniku.
4. Praca musi być dotychczas niepublikowana, przez co należy rozumieć także
wszelkie formy udostępnienia pracy w Internecie oraz nie zgłoszona do innego
konkursu;

5. Praca musi zawierać pełną obudowę naukową w postaci przypisów i bibliografii;
6. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać podstawowe dane o autorze wraz z jego
adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz autorskie streszczenie pracy
o objętości 1500-1800 znaków w języku polskim.
7. Uczestnicy dostarczają prace każdorazowo w obu formach: w wersji
elektronicznej na adres e-mail: info@wspolnotapokolen.pl oraz w wersji
papierowej na adres: Fundacja Wspólnota Pokoleń ul. Żegiestowska 13 e lok. 1
50-542 Wrocław z dopiskiem "Konkurs na najlepszą pracę dyplomową" oraz
wypełnionym formularzem zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
8. Termin na dostarczenie prac, o których mowa w ust. 7 powyżej, będzie w każdej
edycji
Konkursu
ogłaszany
przez
Organizatora
na
stronach
www.wspolnotapokolen.pl oraz www.cbmedukacja.pl i nie będzie to termin
późniejszy niż 15 listopada roku ogłoszenia Konkursu
9. Za datę dostarczenia pracy uważać się będzie datę wysłania maila,
a w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego
potwierdzającego nadanie przesyłki.
§ 4. Przyznawanie nagród
1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej do końca roku 2021 r., chyba
że Organizator postanowi przedłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu
ze względu na okoliczności od niego niezależne (np. bardzo duża ilość złożonych
prac). Zmiana terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
2. W Konkursie przewidziano nagrody dla autorów prac konkursowych za zajęcie
pierwszego miejsca za pracę magisterską oraz za zajęcie pierwszego miejsca
za pracę licencjacką o wartości 5.000 zł brutto dla pracy magisterskiej i 3.000 zł
brutto dla pracy licencjackiej. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną
nagrodę. Dla laureatów przewidziano także możliwość odbycia maksymalnie
trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w Instytutu Pamięci Narodowej
lub w jednym z jego oddziałów. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość
wytypowania większej ilości osób, które nie muszą posiadać statusu laureata
Konkursu, którym zaproponuje się udział w bezpłatnych praktykach.
3. Prace konkursowe laureatów zostaną opublikowane pod warunkiem przejścia
procesu recenzyjnego w Instytucie Pamięci Narodowej i będą wydane dopiero
po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i odniesieniu się autora
do ewentualnych uwag recenzentów;
4. Proces wydawniczy od daty ogłoszenia wyników do wydania pracy konkursowej
drukiem musi zakończyć się w terminie 2 lat.
5. Wyboru najlepszych prac
konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora i Partnera. Jej skład zostanie podany
do wiadomości na stronie internetowej Organizatora Konkursu. W Komisji
Konkursowej każdorazowo zasiada członek/pracownik bądź osoba związana
z Fundacją Wspólnota Pokoleń. Niezależnie od wyników pracy Komisji
Konkursowej, Prezesowi Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń zastrzega się
prawo do przyznawania wyróżnień wytypowanym przez niego pracom.
6. Dodatkowo przewidziano nagrody dla promotorów laureatów Konkursu –
o wartości 5.000 zł brutto dla pracy magisterskiej i 3.000 zł brutto dla pracy
licencjackiej.
7. Jeden promotor może otrzymać tylko jedną nagrodę.
8. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej e-mailem oraz o godzinie i miejscu
uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu. W odpowiedzi Laureat obowiązany jest
potwierdzić e-mailowo na adres info@wspolnotapokolen.pl, chęć odbioru
nagrody.

9. W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej skutkuje wyborem przez Komisję
Konkursową innego zwycięzcy spośród uprzednio wyróżnionych prac
zgłoszonych do Konkursu.
10. W przypadku gdy wyjdzie na jaw, że zgłoszona do Konkursu praca oraz złożone
oświadczenia mają wady prawne, jego autor zostaje zdyskwalifikowany
a Komisja Konkursowa dokona wyboru innego zwycięzcy spośród uprzednio
wyróżnionych prac zgłoszonych do Konkursu.
11. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas uroczystego rozstrzygnięcia
Konkursu, którego termin zostanie podany na stronie Organizatora Konkursu.
12. Warunkiem przyznania nagrody jest przeniesienie autorskich praw majątkowych
do pracy konkursowej na Organizatora na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. ( Dz.U.2017.880 t.j.) w tym w szczególności w zakresie:
1) wprowadzenie do pamięci komputera;
2) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy,
za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim
techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;
3) wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu;
4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym, w szczególności
poprzez umieszczenie na stronach internetowych;
5) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów
promocyjnych.
13. Przeniesienie praw następuje się na podstawie odrębnej umowy pisemnej
zawartej pomiędzy Organizatorem a Laureatem.
14. Nie zawarcie przez Laureata umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych bez względu na przyczynę, oznacza rezygnację z udziału
w Konkursie i skutkuje wyborem przez Komisję Konkursową innego zwycięzcy
spośród uprzednio wyróżnionych prac zgłoszonych do Konkursu.
15. Z uwagi na fakt, że nagrody przekraczają każdorazowo wartość 2 000 zł,
zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nagrody zostanie
pomniejszona o należny podatek a podatek ten zostanie odprowadzony przez
Organizatora, jako płatnika podatku, do właściwego Urzędu Skarbowego.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji Konkursowej, który
stanowi wyraz subiektywnej oceny prac przez członków Komisji.
2. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi
na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą
elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą
tradycyjną (list polecony) w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż
w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres:
info@wspolnotapokolen.pl, 50-542 Wrocław, ul. Żegiestowska 13 e lok. 1.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku
postępowania
reklamacyjnego
zgłaszający
nieprawidłowości
zostanie
zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie

zawierającym zgłoszenie reklamacji lub mailowo – w zależności od formy
zgłoszenia reklamacji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.wspolnotapokolen.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.wspolnotapokolen.pl.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu
kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
innych ustaw.
4. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora
- pod adresem e-mail: info@wspolnotapokolen.pl

