Regulamin konkursu na artykuł do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem
Zachodnich”

§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.

§2. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany
do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, którego tematykę opisano
na stronie www.rocznikziemzachodnich.pl
2. Artykuł będzie zredagowany w języku polskim lub angielskim.
3. Artykuł powinien być dostosowany do zasad opisanych w instrukcji wydawniczej,
dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Objętość opracowania nie może
być mniejsza niż 0,5 i nie większa niż 1,5 arkusza wydawniczego.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:
a) posiada przynajmniej tytuł magistra,
b) nie ukończyła 35 roku życia,
2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
§ 4. Szczegóły realizacji konkursu
1. Organizator przyznaje jednorazowo trzy nagrody dla autorów wyłonionych w drodze
konkursu artykułów naukowych, w wysokości:
a) 2000,00 (słownie: dwa tysiące) zł brutto – pierwsza nagroda
b) 1000,00 (słownie: tysiąc) zł brutto – druga nagroda
c)
1000,00 (słownie: tysiąc) zł brutto – trzecia nagroda
2. Jednocześnie Organizatorowi przysługuje prawo nieprzyznania nagrody.
3. Wypłata nagrody następuje na podstawie dwustronnej umowy o dzieło zawieranej
między zwycięzcą konkursu a Organizatorem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia ogłoszenia wyników konkursu.
4. Pozostałym uczestnikom konkursu przysługuje prawo skierowania nadesłanych prac
do druku w czasopiśmie, zgodnie z zasadami regulującymi proces przyjmowania
tekstów do publikacji.

§5. Aplikacja
1. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do dostarczenia drogą
elektroniczną na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org kompletu dokumentów
aplikacyjnych, na który składają się:
a) tekst niepublikowanego wcześniej, autorskiego artykułu naukowego,
odpowiadającego tematyce konkursu, dostosowanego do zasad instrukcji
wydawniczej
b) w artykule muszą znajdować się dodatkowo następujące elementy:
a) Streszczenie
b) Słowa kluczowe
c) Bibliografia
d) Krótki biogram autora
c) wykaz istotniejszych publikacji autora (wraz z zaznaczeniem tych, które
zostały przyjęte do druku).
2. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z następującym
harmonogramem:
a) do 15 września – nadesłanie na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org
zgłoszenia zawierającego tylko tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
zgłoszenie, odręcznie podpisane przez autora, należy przesłać w formie
skanu;
b) do 30 października – nadesłanie kompletu dokumentów opisanych w ust.
1 powyżej;
c) 15 listopada – ogłoszenie listy laureatów;
d) 15-30 listopada – wprowadzanie poprawek do nagrodzonych artykułów,
zgodnie z uwagami Redakcji;
e) 1-10 grudnia – zawarcie umowy o dzieło z autorami zwycięskich prac,
stanowiących podstawę dla wypłaty nagrody.
3. Niekompletne dokumenty aplikacyjne oraz zgłoszone po terminie nie
będą rozpatrywane.
4. Nadesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
§6. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zaopiniowane dokumenty aplikacyjne wraz z artykułami zostaną przedstawione
Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych i po
analizie treści artykułów, wyłoni zwycięzców.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Organizatora
(www.zajezdnia.org)
oraz
„Rocznika
Ziem
Zachodnich”
(www.rocznikziemzachodnich.pl), a laureaci zostaną dodatkowo zawiadomieni o
przyznaniu nagrody przez Komisję Konkursową telefonicznie lub mailowo.
5. Komisja nie ma obowiązku argumentować dlaczego dany wniosek został
odrzucony.
6. W przypadku niskiej oceny nadesłanych artykułów Organizator zastrzega sobie
prawo do nie przyznania żadnej nagrody.

§7. Zobowiązania kandydatów
1. Kandydat zobowiązany jest do:
a) przedłożenia niepublikowanego wcześniej, autorskiego artykułu naukowego w
formie i treści określonej wyżej;
b) przestrzegania zasada etyki i rzetelności naukowej.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
Organizatora o:
a) zmianie danych osobowych,
b) przerwaniu lub rezygnacji ze studiów,
c) rezygnacji z pracy naukowej.

§8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Dyrektor
Ośrodka.
2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora (www.zajezdnia.org) oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie
zmiany
w
niniejszym
regulaminie
wymagają
zatwierdzenia
przez Dyrektora Ośrodka w drodze osobnego zarządzenia.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte.

Załącznik 1
Zgłoszenie na konkurs na artykuł do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem
Zachodnich”

Zgłaszam udział w konkursie na artykuł do czasopisma naukowego „Rocznik
Ziem Zachodnich”, organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.
1. Informacje o kandydacie
imię:

nazwisko:

adres zamieszkania:

adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):

Afiliacja:

telefon:
2. Projekt artykułu
Tytuł:

e-mail:

Abstrakt:

Bibliografia (wraz z bazą źródłową):

Oświadczam, że znany mi jest Regulamin konkursu na artykuł do czasopisma
naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i
Przyszłość” oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
______________________________________________
data

podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z
siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych w celu realizacji postępowania konkursowego.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

----------------------------------------------------------Data

podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00.
Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pamięć i Przyszłość jest Pan Grzegorz Makuch Tel.: (71) 715 96 00 mail:
iod@zajezdnia.org
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, w celu
realizacji postępowania konkursowego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi transportowe, dostarczające
przesyłki kurierskie i pocztę, obsługę informatyczną, prawną.
Pani/Pana dane osobowe będą przez Ośrodek przetwarzane przez cały czas trwania konkursu, a także później, w związku z
realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
iod@zajezdnia.org
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i
realizacją umowy cywilnoprawnej.

----------------------------------------------------------Data

podpis

