REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ CZASOPISMO AMOR FATI
ORAZ FUNDACJĘ DD!KK NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

ORGANIZATOR
§1
1.

Organizatorem konkursu jest czasopismo Amor Fati oraz Fundacja „dzień dobry!
kolektyw kultury” mające swoją siedzibę przy ul. Lampego 6/8, 41-608
Świętochłowice (NIP: 6272750959; REGON: 367131657; KRS: 0000674930).

CEL KONKURSU
§2
1.

Głównym zamierzeniem konkursu jest wyróżnienie prac dyplomowych młodych
badaczy w celu nagrodzenia ich pracy oraz rozpowszechnianie wartościowych
tekstów naukowych, których życie kończy się zazwyczaj na zamknięciu w archiwum
uczelni.

2.

Ponadto pozostając w zgodzie ze statutem Fundacji (§4 statutu Fundacji „dd!kk”),
konkurs ten ma na celu:
a) wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym i literackim,
b) upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych, badawczych i literackich,
c)

popularyzację wyników badań naukowych i dzieł literackich.

PRZEDMIOT KONKURSU
§3
1.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie).

2.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które zostały obronione do 2018 roku
włącznie.

3.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotychczas niepublikowane.
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4.

Pracę należy wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacjaddkk@gmail.com.

5.

Prace dyplomowe będące przedmiotem oceny muszą być oryginalnymi pracami
uczestników (autorzy zgłaszanej pracy oświadczają, że jest ona wynikiem ich pracy i
nie narusza dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw
pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw
własności przemysłowej a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich).

6.

Autorzy prac przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich z tytułu praw wymienionych w pkt. 5.

UCZESTNICY
§4
1.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do studentów drugiego stopnia oraz
doktorantów.

2.

Konkurs z oczywistych względów wyklucza udział studentów pierwszego stopnia,
którzy nie mogli obronić jeszcze pracy. Wyjątek stanowią studenci pierwszego
stopnia, którzy po ukończeniu jednych studiów, podjęli studia licencjackie na innym
kierunku – ich zgłoszenia także będą przyjmowane.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA
§5
1.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe niezależnie od jej oceny przez
pracowników naukowych – wartość prac zostanie ocenia przez kapitułę konkursową.

2.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów albo promotorów (po uzyskaniu zgody
autora/autorki) pracy zgłaszanej pracy.

3.

Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe.

4.

Z konkursu wyłączone są prace dyplomowe członków redakcji czasopisma
„Amor Fati” oraz członków Fundacji „dd!kk”.
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5.

Osoba zgłaszająca zgadza się na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych
oraz, w przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej, na umieszczenie swojego imienia i
nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie i innych mediach oraz
materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

TERMINY ZGŁOSZENIA I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
§6
1.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca.

2.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja (w razie dużej ilości zgłoszeń termin te
może zostać przesunięty).

3.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane do końca września 2018.

KRYTERIA OCENY PRAC
§7
1.

Przy ocenie pracy przez kapitułę konkursową będą brane pod uwagę następujące
kryteria:
a) znaczenie postawionego i analizowanego problemu,
b) sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych
rozwiązań,
c) poprawność i jasność użytych metod naukowych i założeń,
d) stopnień odwoływania się do prac na podobny temat i jasność w wykazywaniu
własnego wkładu do przedstawianego zagadnienia,
e) merytoryczność polemiki (obiektywność, intersubiektywność – nie zaś
charakter osobisty),
f) spójność tekstu,
g) poprawność językowa.

Strona 3 z 6

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW
§8
1.

Kapitała konkursowa zostanie powołana przez Prezesa zarządu Fundacji „dd!kk”.

2.

W skład kapituły mogą wchodzić członkowie Fundacji „dd!kk”, członkowie czasopisma
Amor Fati, a także osoby związane z nauką oraz sztuką.

3.

Kapituła dokonuje oceny prac na podstawie kryteriów opisanych w §7.

4.

Kapituła dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów, a każdy członek kapituły
posiada tylko jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa
zarządu Fundacji.

NAGRODY
§9
1.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
a) nauki humanistyczne i społeczne,
b) nauki ścisłe i techniczne.

2.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną po trzy prace w każdej kategorii.
a) praca osoby, która zajmie pierwsze miejsce, zostanie opublikowana online
(e-book) w „Bibliotece Amor Fati” oraz w wersji papierowej
b) praca osoby, która zajmie drugie miejsce, zostanie opublikowana online
(e-book) w „Bibliotece Amor Fati”,
c)

praca osoby, która zajmie trzecie miejsce, zostanie opublikowana online
(e-book) w „Bibliotece Amor Fati”.

3.

Fundatorem nagród przyznawanych w konkursie jest Fundacja „dd!kk”.

4.

Praca zostanie opublikowana tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy wydawniczej na
korzystanie z utworu (licencja bądź przekazanie majątkowych praw autorskich do
pracy).
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5.

W przypadku otrzymania informacji o tym, że nagrodzona praca stanowi plagiat lub
narusza prawo, organizatorowi przysługuje prawo do:
a) wstrzymania procesu publikacyjnego,
b) nagrodzenia innego uczestnika konkursu,
c)

podjęcie decyzji o nieprzyznawaniu nagrody,

d) w przypadku prac już opublikowanych – wypowiedzenia umowy wydawniczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10
1.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.

2.

Imiona i nazwiska uczestników konkursu, tytuł pracy oraz skrócony opis mogą zostać
opublikowane w celach promocyjnych związanych z konkursem w wybranych
środkach masowego przekazu.

3.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „dd!kk”. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych wyklucza
udział w konkursie (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
przeprowadzenia konkursu, szczególnie do komunikacji z uczestnikami, przyznania
nagród i działań promocyjnych związanych z konkursem).

4.

Prace dyplomowe złożone w konkursie nie będą wykorzystywane przez organizatora i
podmioty działające na jego zlecenie oraz udostępniane osobom trzecim bez zgody i
wiedzy uczestnika konkursu.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

6.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej.
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7.

W sprawach nieobjętych mniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy
prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.
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