
 
 

Regulamin 

Konkursu na pracę pisemną 

„Pluralizm mediów” 
 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia 

Konkursu na pracę pisemną o tematyce społecznej, organizowanego w 2021 r., zwanego 

dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice. 

§ 2 

1. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii: 

- szkoły ponadpodstawowe; na temat: Czym są dla Ciebie wolne media? I jak je chronić? 

2. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży tematyką społeczną, 

sprawdzenie umiejętności formułowania myśli i kształtowania poglądów na tematy 

istotne dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. 

§ 3 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych), uczęszczający do publicznych i niepublicznych placówek w roku szkolnym 

2020/2021 (dalej: „Uczestnik Konkursu”, a w przypadku uzyskania nagrody– „Laureat”).  

§ 4 

1. Praca nadesłana na Konkurs (dalej: „Praca”) musi być przygotowana samodzielnie 

przez jednego ucznia (dalej: „Autor”).  

2. Praca musi spełniać następujące warunki:  

1)  musi zostać przygotowana w języku polskim;  
2)  jej objętość nie może być większa niż 5 stron formatu A4 (z uwzględnieniem pkt 

czwartego), może zawierać elementy graficzne, np. zdjęcia, wykresy itp.;  



 
3)  Praca powinna zostać zredagowana w znormalizowanym maszynopisie (czcionka 

Times New Roman, interlinia 1,5 pkt, rozmiar czcionki 12 pkt); 

4)  musi zawierać spis bibliograficzny i/lub przypisy wszystkich pozycji książkowych, 

artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które Autor wykorzystał w pracy;  
5)  musi zostać zapisana w formacie tekstowym pdf.  

3. Pracę wraz z załącznikami (nr 1 – formularz uczestnika oraz nr 2 – oświadczenie uczestnika) 

należy przekazać do Organizatora, w terminie do 20 marca 2021 r., przesyłając na adres poczty 

elektronicznej mlodziaktywni.gliwice@gmail.com 
§ 5 

1. Prace pisemne oceniane są przez komisję konkursową powołaną przez organizatora w 

następujących kategoriach: 

1) zgodność z tematyką Konkursu,  

2) zawartość merytoryczną Pracy,  

3) pomysłowość autora pracy,  

4) styl i język Pracy.  

2. Komisja konkursowa otrzymuje do oceny Prace zakodowane.  

§ 6 

1. Laureatom przyznawane są nagrody rzeczowe:  

1) za zajęcie pierwszego miejsca; 

2) za zajęcie drugiego miejsca; 

3) za zajęcie trzeciego miejsca;   

2. Komisja konkursowa może zadecydować o innym podziale nagród.  

§ 7 

1. Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu: 

1) ogłoszenie Konkursu: 25 lutego 2021 r.; 

2) termin nadsyłania Prac: do 20 marca 2021 r.; 

3) ogłoszenie wyników: do 9 kwietnia 2021 r.  

2. Informacja o zajętym miejscu zostanie ogłoszona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej/szkoły wyłącznie z Laureatami.  



 
 

§ 8 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu, powinni zapoznać się z Regulaminem.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

§ 9 

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem decydującą wykładnię podejmuje Organizator. 



 
Załącznik nr 1 (skan formularza należy załączyć do maila, w którym przesyłana będzie praca pisemna) 

 
Formularz uczestnika  

Konkursu na pracę pisemną „Pluralizm mediów” 
 
 

Imię i nazwisko  

Nazwa i adres szkoły 
ponadpodstawowej  

Klasa  

Adres poczty elektronicznej  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, adresu 
poczty elektronicznej oraz pozostałych danych przekazanych wraz z formularzem 
zgłoszeniowym) do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na pracę pisemną 

 
Jestem świadomy/świadoma, że mam prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż mogę w każdym czasie odwołać zgodę, co 
skutkować będzie wycofaniem się z konkursu na pracę pisemną. 
 
Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka przez Organizatora w zakresie: imienia i nazwiska oraz wizerunku, na potrzeby 
ogłoszenia wyników konkursu w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 
 
 
       

(Miejscowość, data) 

 
         

(Podpis uczestnika) 

 
         
   (Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 

 



 
Załącznik nr 2 (skan oświadczenia należy załączyć do maila, w którym przesyłana będzie praca pisemna) 

 

Oświadczenie 

uczestnika Konkursu/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział .................................................................... (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

w Konkursie na pracę pisemną organizowanego przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice i 

przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.  

Oświadczam, że ............................................................. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) jest autorem 

pracy zgłoszonej do Konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ....................................................................... (imię 

i nazwisko Uczestnika Konkursu) przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu. 

 

 
       

(Miejscowość, data) 

 
         

(Podpis uczestnika) 

 
         
   (Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KARTA OCENY PRACY PISEMNEJ 

 

Imię i nazwisko członka 

komisji konkursowej 
 Nr pracy  

Kryterium 
Max liczba 

pkt 

Przyznana 

liczba pkt 
Uwagi 

1) zgodność z 

tematyką konkursu 
10   

2) zawartość 

merytoryczna pracy 
10   

3) pomysłowość autora 

pracy 
10   

4) styl i język pracy 10   

Podsumowanie 40   

Podpis członka komisji konkursowej  

 


