REGULAMIN
„KONKURS MŁODY EKONOMISTA”

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu projektu „Konkurs Młody Ekonomista”,
który jest konkursem na pracę z zakresu tematyki ekonomiczno – gospodarczej.
W treści zwany Konkursem.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) z siedzibą
w Warszawie. W treści zwany Organizatorem.
Konkurs realizowany jest we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).
W treści zwany FOR.
§3
CELE KONKURSU
Celem
Konkursu
jest
wspieranie
rozwoju
ambitnych,
utalentowanych
i wyróŜniających się wiedzą młodych ekonomistów, popularyzowanie wiedzy
ekonomicznej oraz podnoszenie świadomości gospodarczej wśród przedstawicieli
młodego pokolenia.
§4
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu moŜe być student uczelni wyŜszej, legitymujący się
waŜnym dokumentem, potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych
lub niestacjonarnych, który nie ukończył 25 lat. Uczestnikiem Konkursu nie moŜe
być student studiów doktoranckich oraz podyplomowych. W treści zwany
Uczestnikiem.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio lub pośrednio związane
z podmiotami wymienionymi w § 2 i § 10.
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4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które zostały Laureatami i
WyróŜnionymi w poprzednich edycjach Konkursu.

§5
CZAS i MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs ma charakter cykliczny i organizowany jest raz w ciągu roku
akademickiego.
2. Harmonogram kolejnych edycji Konkursu ustala i podaje do wiadomości Rada
Organizatora, w treści zwana Radą, wraz z ofertą Konkursu, na stronie
internetowej Organizatora (www.tep.org.pl).
3. Konkurs ma charakter korespondencyjny, odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora.

§6
KAPITUŁA KONKURSU
1. Kapitułę Konkursu, zwaną w treści Kapitułą, powołuje Rada Organizatora.
2. Kapituła składa się z Członków Kapituły, zwanych w treści Członkami.
Członkowie, bez zbędnej zwłoki, wybiorą ze swojego grona Przewodniczącego
Kapituły. W treści zwany Przewodniczącym. Pracami Kapituły kieruje
Przewodniczący.
3. Głos poszczególnych Członków jest równowaŜny. W sytuacjach spornych
decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu, po uprzedniej konsultacji
z pozostałymi Członkami.
4. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile odrębne zapisy nie
stanowią inaczej.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego, Rada moŜe
odwołać jej Członka. Od chwili złoŜenia wniosku, Członek zostaje zawieszony w
pracach Kapituły. W stosunku do Przewodniczącego, wniosek składa
Przewodniczący Rady. Rada zobowiązana jest do niezwłocznego uzupełnienia
składu Kapituły.
6. Przejściowe zmniejszenie liczby Członków Kapituły nie pociąga za sobą
niewaŜności jej uchwał.
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7. Po zakończeniu prac, w czasie nieprzekraczającym dwóch miesięcy, Kapituła
sporządza i przedkłada Radzie protokół ze swojej pracy.

§7
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie powinna zarejestrować się
na stronie internetowej Organizatora (www.tep.org.pl) i wysłać zgłoszenie.
2. Przez zarejestrowanie rozumie się wypełnienie elektronicznego kwestionariusza
osobowego. Zgłaszający otrzymuje status Uczestnika.
3. Dana osoba moŜe zarejestrować się tylko raz.
4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
5. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić rejestrację poprzez aktywację odnośnika,
wysłanego na adres skrzynki poczty elektronicznej podany w formularzu
rejestracyjnym. Uczestnik po zarejestrowaniu się otrzymuje indywidualny login i
hasło, dzięki którym moŜe zalogować się na swoje konto konkursowe.

§8
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
1. Uczestnik zobowiązany jest przesłać, we wskazanym terminie, za pośrednictwem
strony Organizatora pracę konkursową na zadany temat (właściwy dla danej
edycji), w treści zwaną Pracą. Uczestnik w danej edycji Konkursu moŜe przesłać
wyłącznie jedną Pracę.
.
2. Praca musi mieć charakter empiryczny lub empiryczno – teoretyczny (rozprawy
czysto teoretyczne nie będą brane pod uwagę).
3. Uczestnicy muszą posiadać pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanej
Pracy. Praca nie moŜe być wcześniej publikowana ani odczytywana w całości lub
części.
4. Maszynopis Pracy powinien spełniać następujące wymagania:
a) strona tytułowa (nienumerowana), której nie wlicza się do objętości
Pracy, powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni,
kierunek i rok studiów. Informacje te mają być umieszczone tylko na
stronie tytułowej Pracy,
b) liczba stron: maksymalnie 10,
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c) format arkusza papieru: A4,
d) format czcionki: Times New Roman lub Arial,
e) wielkość czcionki: 12 pkt,
f) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
g) wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
h) format dokumentu: PDF.
5. Wraz z przesłaną Pracą, Uczestnik przekazuje rekomendację/opinię wystawioną
przez pracownika naukowego uczelni macierzystej, odnoszącą się do jego osoby
oraz przesłanej Pracy. Opinię przesyła się w formie elektronicznej (PDF) – skan
wersji papierowej z widoczną datą oraz podpisem wystawiającego. W
uzasadnionych przypadkach, na kaŜdym etapie Konkursu, Uczestnik moŜe zostać
poproszony o dostarczenie oryginału rekomendacji/opinii.
6. Ocenie podlegają w szczególności następujące elementy Pracy:
a) wartość merytoryczna, w tym m.in.: zaprezentowana wiedza teoretyczna
z
zakresu
nauk
ekonomicznych,
stopień
zrozumienia
i zgłębienia opisywanych procesów i mechanizmów gospodarczych, zasób
zebranych
danych,
umiejętność
analizy
oraz
kompleksowość
i formułowania wniosków,
b)
wkład
sformułowanych
na
podstawie
w zrozumienie waŜnych zjawisk ekonomicznych,

analizy

wniosków

c) strona techniczna/redakcyjna.
7. Spośród nadesłanych Prac, Kapituła wyłoni do trzech Laureatów Konkursu.
W treści zwani Laureatami.
8. Dodatkowo, Kapitule przysługuje prawo wyróŜnienia do dziesięciu Prac.
W treści zwani WyróŜnionymi.
9. O wynikach postępowania konkursowego,
Uczestników drogą elektroniczną.

Kapituła

informuje
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§9
NAGRODY
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:
a) I nagroda: 5 000 zł;
b) II nagroda: 3 000 zł;
c) III nagroda: 2 000 zł.
2.

Wszystkie nagrodzone osoby otrzymają
z recenzją Pracy wystawioną przez Kapitułę.

Certyfikaty

Konkursowe

wraz

§ 10
PARTNERZY
1. Partnerem Konkursu, w treści Partner, moŜe być kaŜda osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
podziela i akceptuje statutowe cele Organizatora oraz cele Konkursu określone
niniejszym Regulaminem, deklarująca finansowe i/lub organizacyjne wsparcie dla
Konkursu.
2. Decyzję o przyznaniu statusu Partnera podejmuje Organizator.
3. Lista Partnerów jest podawana do wiadomości na stronie internetowej
Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych.
4. Formę oraz warunki współpracy z Partnerem określa się w odrębnej umowie
zawieranej między Partnerem a Organizatorem.
5. Organizatorowi przysługuje bezwzględne prawo zerwania współpracy z
Partnerem, w sytuacji gdy jego postawa i/lub działania byłyby niezgodne z celami
Organizatora i/lub celami Konkursu, bądź godziły w dobre imię Organizatora.

§ 11
DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH
1. Uczestnik oraz Partner przyjmują do wiadomości, Ŝe Organizator ma prawo
informować media o przebiegu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych
i wizerunku Laureatów i WyróŜnionych, jak równieŜ wywiadów z nimi
przeprowadzonych w środkach masowego przekazu.
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3. Uczestnik
wyraŜa
zgodę
na
przetwarzanie
i
umieszczenie
w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją
i przebiegiem Konkursu oraz innych działań statutowych Organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach, dane zawarte w bazie danych mogą być
udostępnione Partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
6. Uczestnik wyraŜa nieodwołalną zgodę na powielanie, publikowanie, cytowanie,
w całości lub części, przesłanej przez niego Pracy.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Kapituły oraz Organizatora w związku z Konkursem i realizacją
niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się Uczestników
do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiąŜącej wykładni
postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego
stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Laureatów i WyróŜnionych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na
skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne
instytucje lub osoby doręczające korespondencję.
5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, na kaŜdym z
etapów Konkursu, nastąpi jego dyskwalifikacja.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
jego stronie internetowej.

Copyright Towarzystwo Ekonomistów Polskich 2010

Towarzystwo Ekonomistów Polskich | 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
BRE Bank S.A. Rachunek Nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001
KRS: 0000203796; NIP: 525 21 33 281; REGON: 011197735
www.tep.org.pl

6

