Regulamin konkursu
na najlepszą pracę dyplomową o Tczewie
I. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji i udziału w Konkursie o nagrodę Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie na najlepszą pracę
dyplomową w dwóch kategoriach:
1) praca dyplomowa magisterska
2) praca dyplomowa licencjacka.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w
Tczewie zwana dalej Biblioteką lub Organizatorem.
3. Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z miastem
Tczew. Praca powinna dotyczyć w całości bądź w części zagadnień związanych z
Tczewem.
4. Konkurs jest skierowany do absolwentów kierunków humanistycznych w
szczególności: historii, politologii, socjologii, administracji, prawa, filologii polskiej.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie: od września do grudnia 2018 roku.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Celem Konkursu jest rozwój wiedzy dotyczącej Tczewa poprzez promowanie prac
dyplomowych obejmujących tematyką miasto Tczew.
2. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie do
31 sierpnia 2018 r. Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę dobrą lub
wyższą.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki.
4. Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu dokonują ich autorzy.
5. Prace raz zgłoszone do Konkursu, nie mogą być zgłaszane w kolejnych edycjach
Konkursu.
6. Prace konkursowe należy:
1) nadesłać pocztą do dnia 31 sierpnia 2018 roku na adres: ul. J. Dąbrowskiego
6; 83-110 Tczew, Sekcja Historii Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna w
Tczewie, z dopiskiem: „Konkurs- praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą
pocztową decyduje data stempla pocztowego),
2) dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2018 roku osobiście do Biblioteki, przy ul. J.
Dąbrowskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, do Sekcji
Historii Miasta, tj. do pokoju nr 14 na I piętrze,
3) dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2018 roku na podany w pkt 2 adres na
nośniku (np. płycie CD/DVD),
4) wysłać pocztą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2018 roku na adres:
shm@biblioteka.tczew.pl., tytuł maila: Konkurs- praca dyplomowa.
7. Do pracy dyplomowej należy dołączyć:
1) Formularz Zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika Konkursu o akceptacji
warunków Konkursu zawartych w Regulaminie Konkursu, wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu przez Organizatora (wzór
Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do Regulaminu
Konkursu), a także na publikację w mediach i Internecie wizerunku i danych
uczestników wskazanych w pkt III ppkt 3 (w tym na stronie biblioteka.tczew.pl oraz
serwisie facebook.com/mbptczew).
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

8. Załączniki należy dostarczyć OSOBIŚCIE ALBO POCZTĄ na podany w pkt 2 ppkt
6 adres i w podanym terminie (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla
pocztowego). Niedostarczenie załączników lub błędy w załącznikach jest traktowane
jako brak formalny. Organizator wzywa do usunięcia braków formalnych wyznaczając
termin na ich usunięcie. Komisja konkursowa nie będzie oceniać prac, których autorzy
nie usunęli błędów formalnych.
9. Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem Uczestnika
Konkursu dostępne są w siedzibie Biblioteki lub na stronie internetowej
biblioteka.tczew.pl.

III. Termin zgłoszeń, czas trwania oraz etapy Konkursu
1. Konkurs o nagrodę Biblioteki zostanie przeprowadzony w 3 etapach w okresie: od
sierpnia do grudnia 2018 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:
1) I etap Konkursu - składanie prac dyplomowych- do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
2) II etap Konkursu - ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów - do
dnia 30 listopada 2018 roku.
3) III etap Konkursu - ogłoszenie wyników Konkursu: do dnia 15 grudnia 2018 roku.
4) uroczyste wręczenie nagród- do końca kwietnia 2019 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bez podania przyczyny.
Informacja o zmianie terminów zostanie wysłana drogą mailową na adres wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym.
3. Imiona i nazwiska laureatów, tytuły nagrodzonych prac, uczelnie, na których odbyła
się obrona, data obrony (zgodnie z danymi zamieszczonymi przez uczestnika
Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym i oświadczeniu), a także wszelkie informacje
dotyczące
Konkursu
będą
udostępniane
na
stronie
internetowej
www.biblioteka.tczew.pl.
IV. Komisja Konkursowa
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki.
2. Komisja Konkursowa składa się z Przewodniczącego oraz członków, w liczbie
ustalonej przez Dyrektora Biblioteki.
3. Prace Komisji Konkursowej obejmują:
1) wstępny przegląd zgłoszonych prac dyplomowych z możliwością zasięgnięcia
opinii eksperckich;
2) dyskusje i rozstrzygnięcie konkursu;
3) udział w obradach jest bezpłatny i na równych zasadach.
4. W ocenie prac, Komisja Konkursowa w szczególności zwraca uwagę m. in. na:
1) twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem mający związek z miastem
Tczew;
2) aspekt badawczy, np. umiejętność wykorzystania źródeł, zwłaszcza wcześniej
nieznanych lub mało znanych, trudno dostępnych itp.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Komisji Konkursowej. W razie
równowagi głosów, głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące. Każdy członek
Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.
6. Wyniki prac Komisja Konkursowa przedstawia Dyrektorowi w formie protokołu.
Decyzje Komisji Konkursowej zatwierdza Dyrektor, który może zwrócić się do
Komisji Konkursowej o ponowną ocenę prac – w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Od decyzji Komisji Konkursowej i Dyrektora nie przysługuje
odwołanie.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej
biblioteka.tczew.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Komisji
Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.
9. Po zakończeniu Konkursu o nagrodę Biblioteki uczestnicy mogą odebrać swoje prace
dyplomowe w terminie do dnia 31 maja 2019 roku w siedzibie Biblioteki.
10. Nieodebrane w powyższym terminie prace dyplomowe zostaną zniszczone przez
Organizatora.
V. Nagrody
1. Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach:
1) kategoria dla prac dyplomowych magisterskich,
2) kategoria dla prac dyplomowych licencjackich.
2. Autorom najlepszych prac dyplomowych magisterskich zostaną przyznane nagrody
finansowe; łączna pula nagród wynosi 2000 zł.
3. Autorom najlepszych prac dyplomowych licencjackich zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.
4. Komisja Konkursowa decyduje w sprawie ilości i wysokości nagród i wyróżnień.
Komisja ma prawa także odstąpić od przyznania nagród i wyróżnień.
5. Wartości nagród mogą podlegać pomniejszeniu o podatek zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
VI. Własność intelektualna
1. Laureaci Konkursu udzielają Bibliotece licencji w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie i przez czas
nieokreślony na korzystanie z nagrodzonych prac poprzez ich udostępnianie w
Bibliotece w taki sposób, aby każdy miał dostęp do pracy w miejscu i czasie przez
siebie wybranym bez względu na sposób i technologię.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Sekcji Historii Miasta. Kontakt
mailowy- shm@biblioteka.tczew.pl, kontakt telefoniczny- 585313550 nr wewn. 19.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez
telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew.
4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu o
nagrodę Biblioteki. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje
dane osobowe przetwarzane przez administratora, do ich poprawiania i usunięcia.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu
oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu o nagrodę Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie na najlepszą pracę dyplomową
I.

Informacje wstępne

1. Tytuł pracy dyplomowej …………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
2. Data
obrony
pracy
dyplomowej
…………………………………………………………
3. Ocena uzyskana z obrony pracy dyplomowej …………………………………………..
4. Nazwa i adres uczelni ………………………….......................................................…
…………………………………………………………………………………………..
5. Wydział i kierunek studiów …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
II.

Informacje o autorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
3. Nr telefonu ……………………………………………………………………………...
4. E-mail …………………………………………………………………………………...

Oświadczenie uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu o
nagrodę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie i akceptuję warunki Konkursu
zawarte w Regulaminie Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w
zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu.
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych wymienionych w pkt
III ppkt 3 Regulaminu Konkursu.

……………………………….
/data i miejscowość/

…………………………………
/czytelny podpis Uczestnika/

