Regulamin konkursu na najlepsze prace naukowe
dotyczące regionu Żuław delty Wisły
edycja 2015
1. Cele
Cele konkursu to: upowszechnianie wiedzy o Żuławach delty Wisły; wzbudzenie zainteresowania Żuławami
delty Wisły; upowszechnienie prac naukowych mogących mieć wpływ na rozwój Żuław delty Wisły.
2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Żuławy zs. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 23
3. Zakres
Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest w edycjach rocznych.
Przedmiotem oceny w edycji 2015 są prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub
doktorskie, obronione w latach 2013 lub 2014, związane tematycznie, bezpośrednio lub pośrednio, z
regionem Żuław delty Wisły.
4. Kapituła
Kapitułę tworzą osoby wskazane przez Organizatora.
Kapituła gromadzi i ocenia wnioski konkursowe oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Kapituła określa ilość i wielkość nagród.
5. Kryteria oceny prac
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę kryteria merytoryczne, warsztat naukowy, wartości poznawcze (lub
artystyczne) oraz przydatność dla rozwoju Żuław delty Wisły.
W Konkursie preferowane będą prace innowacyjne, oryginalne w zakresie podjętej problematyki lub
metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny
6. Warunki uczestnictwa
Pracę do Konkursu może zgłosić autor (autorzy) pracy
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie egzemplarza pracy wraz z wnioskiem (wzór wniosku
znajduje się w załączeniu) zawierającym dane o pracy i jej autorze (autorach) oraz uzasadnienie uczestnictwa
w Konkursie (zaleca się dołączenie wersji elektronicznej wniosku na CD)
Do wniosków zaleca się dołączyć posiadane recenzje i oceny pracy.
7. Nagrody
W Konkursie nagradzani są autorzy prac. Fundusz nagród jest zależny od ilości zgłoszonych prac
konkursowych.
8. Postanowienia końcowe
Pracę i wniosek należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Stowarzyszenie Żuławy, ul. Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański, z dopiskiem „Konkurs Żuławy delty Wisły”.
Termin nadsyłania prac i wniosków upływa 15 marca 2016 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i wniosku do
siedziby Stowarzyszenia Żuławy).
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Żuławy, najpóźniej do 31 marca 2016 r.
Organizator poinformuje wszystkich uczestników o wynikach Konkursu drogą e-mailową i pocztową.
Ponadto, informacje o wynikach przebiegu konkursu ukażą się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania egzemplarzy nadesłanych prac.
Wszelkie wątpliwości i spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

