
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ 
nt. dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych 

§ 1. 

Organizatorem konkursu jest partnerstwo realizujące projekt „Rady pożytku do STANDARDowego użytku” tj. 
Pracownia Pozarządowa (Koszalin), Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk), Centrum PISOP (Poznań/Leszno), 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych (Zielona Góra), Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych (Gdańsk) oraz samorządy województw lubuskiego, wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego, z nieformalnym udziałem samorządu województwa pomorskiego. 

§ 2 

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do refleksji, nad jakością dialogu obywatelskiego, sposobami na 
podniesienie jego, jakości oraz nad możliwościami rozwoju współpracy społeczności lokalnej, samorządu i 
organizacji pozarządowych. 

§ 3. 

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 4. 

Uczestnikami konkursu mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący w Polsce, w 
dowolnym wieku. Jednakże osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie jedynie za zgodą formalnych 
opiekunów prawnych. 

Do udziału w konkursie w szczególności zachęcamy: 
• studentów/ki wszystkich szkół wyższych i studiów podyplomowych, doktorantów/ki wszystkich szkół 

wyższych, 
• pracowników/ce naukowych/e uczelni i instytucji badawczych,  
• pracowników/ce i wolontariuszy/ki organizacji pozarządowych, 
• pracowników/ce administracji samorządowej i sektora biznesowego, którzy w swojej pracy współpracują z 

organizacjami pozarządowymi. 
• Dzieci, młodzież i ich rodziców oraz opiekunów. 

§ 5. 

Z udziału w konkursie wykluczeni są:  
• pracownicy/ce Organizatorów oraz ich osoby najbliższe,  
• osoby najbliższe członków Komisji Konkursowej,  
Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Organizatorów, a także osoby zatrudnione 

przez Organizatorów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.  
Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatorów / Komisji 

Konkursowej pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 6. 

Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie szeroko pojętej formuły eseju - subiektywnej wypowiedzi 
autora dotyczącej jego refleksji na temat lokalnych inicjatyw wykorzystania dialogu obywatelskiego, innowacyjnych 
sposobów na podniesienie jego, jakości oraz możliwości rozwoju współpracy społeczności lokalnej, samorządu  
i organizacji pozarządowych. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace nie tylko w formie pisemnej tzw. eseju 
literackiego, ale również komiksu lub utworu multimedialnego tj. filmu wideo / dźwiękowego materiału radiowego. 



 

 

Prace w formie pisemnej powinny spełniać następujący standard Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, 
interlinia 1,15, marginesy 2,5. Maksymalna objętość pracy to 15 stron formatu A4.  
Wymagana objętość komiksu to 5-10 stron formatu A4 z min. 3 modułami rysunkowymi na każdej stronie. 
Utwór w formie filmu musi być nie krótszy niż minuta i nie dłuższy niż 10 minut w formacie mp4 lub avi. 
Utwór w formie dźwiękowego materiału radiowego musi być nie krótszy niż minuta i nie dłuższy niż 5 minut w 
formacie mp3 lub wav. 

§ 7. 

Komisja konkursowa oceni zawartość merytoryczną, innowacyjność i spójność refleksji autora z tematyką dialogu 
obywatelskiego oraz zagadnieniami współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych.  
Prace zostaną ocenione ze względu na:  

• oryginalność pomysłu i formy pracy, 0 – 25 pkt 
• oparcie narracji utworu na faktach - dobrych praktykach, 0 – 25 pkt. 
• promowanie wartości humanistycznych zgodnych tematem konkursu, 0- 25 pkt 
• poprawność językowa. 0 – 15 pkt 
• logiczna spójność utworu, 0-10 pkt 

§ 8. 

Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą: 
- Jan Jakub Wygnański (Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia” oraz Rada Działalności Pożytku 

Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) 
- Łukasz Domagała (Kancelaria Prezydenta RP) 
- Alicja Gawinek (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Zarząd Sieci SPLOT) 
- Magdalena Dobranowska-Wittels (Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Redakcja portalu ngo.pl) 
- Mariusz Kowalik (Fundacja RC oraz rzecznik prasowy Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego) – 

pełniący równocześnie rolę Sekretarz Komisji 

§ 9. 

Nagrodami w konkursie są honoraria za publikację utworów w formule umowy o dzieło z przeniesieniem praw 
autorskich i wynoszą one odpowiednio: 

• za zajęcie pierwszego miejsca - 2 000 zł, 
• za zajęcie drugiego miejsca - 1 500 zł,  
• za zajęcie trzeciego miejsca - 1 000 zł. 
• Autorzy 2 wyróżnionych prac otrzymają honoraria lub nagrody rzeczowe o wysokości 250 złotych. 

Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

§ 10. 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz na radypozytku.ngo.pl. 
W przypadku utworów w formie esejów naukowych możliwe są również publikacje w branżowych czasopismach. 

§ 11. 

Zgłoszenie do konkursu w postaci utworu na płycie CD wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem 
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu powinno zostać nadesłane do dnia 15 czerwca 2015 roku na 
adres: 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
80-236 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5 



 

 

Koperta ze zgłoszeniem do Konkursu powinna być oznaczona dopiskiem „KONKURS NA ESEJ”. Organizator nie 
zwraca kosztów przesyłki prac. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Prawa autorskie do 
nadesłanych prac pozostają własnością autorów/ek, a przechodzą na organizatorów z chwilą podpisania umowy, o 
której mowa w § 9. Dopuszcza się przeslanie utworów w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: 
konkurs@fundacjarc.org.pl Warunkiem jest dołączenie do utworu przesyłanego na konkurs skanu podpisanego 
oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 12. 

Konkurs nie ma ograniczeń, co do wieku autorów. Jednakże zgodnie z regulaminem osoby niepełnoletnie mogą 
wziąć udział jedynie za zgodą formalnych opiekunów prawnych złożonych w II części ww. oświadczenia. Prace 

niespełniające ww. warunków zgłoszenia, a także nadesłane po terminie lub przez osoby, które nie załączą ww. 
oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 13. 

Nie ma ograniczeń, co do ilości zgłoszonych do konkursu prac 

§ 14. 

Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeśli jego praca:  
• zawiera treści nie mieszczące się w zakresie swobody wypowiedzi określonej w prawie powszechnym, są 

wulgarne lub obraźliwe,  
• są plagiatem  
• narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu  

§ 15. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez 
Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
wieku) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

§ 16. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 roku na stronach Organizatorów oraz na 
stronie radypozytku.ngo.pl i na fanpagu konkursu na Facebooku  

§ 17. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym 
czasie.  

§ 18. 

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 
2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 20. 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Wersja regulaminu z dnia 1.06.2015 


