
 

R E G U L A M I N  
K O N K U R S U   N A   P R A C ĘĘĘĘ    M O N O G R A F I C Z N ĄĄĄĄ 

 

"MEDIA O KOŚŚŚŚCIELE  

- NIEZALEŻŻŻŻNOŚĆŚĆŚĆŚĆ DZIENNIKARSKA CZY ZAPLANOWANY ATAK" 
 
 
 

Postanowienia ogóóóólne 
 

1. Organizatorem konkursu na pracę monograficzną "Media o Kościele - niezależność 
dziennikarską czy zaplanowany atak", zwanego dalej Konkursem, jest Parlamentarny 

Zespół ds Przeciwdziałania Ateizacji Polski, zwany dalej Organizatorem. 

2. Przedmiotem Konkursu jest praca monograficzna przedstawiająca stosunek mediów              

w Polsce do Kościoła Katolickiego, hierarchów kościoła i wartości chrześcijańskich. 

Do Konkursu mogą zostać nadesłane prace, które zostały napisane w języku polskim             

i nie były wcześniej publikowane. 

3. Organizator przyznaje następujące nagrody w konkursie: - za zajecie I miejsca  - 

notebook i wydanie pracy drukiem; - za zajęcie II i III miejsca - wydanie pracy drukiem, 

- wyróżnienia - nagrody książkowe. 

4. Za datę rozpoczęcia konkursu uznaje się dzień 15 września 2013r. 

5. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2014r. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2014r. 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

 
 

Warunki przystąąąąpienia do konkursu 
 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy w formie papierowej  
      w trzech egzemlarzach oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie .doc  

      lub .docx na nośniku CD wraz z formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik  
      nr. 1 do niniejszego Regulaminu, na adres Organizatora: 



Parlamentarny Zespółółółół ds. Przeciwdziałłłłania Ateizacji Polski 
Sejm RP 

Wiejska 4/6/8 

00 –––– 902 Warszawa 

z dopiskiem ““““Konkurs”””” 
2.  Z udziału w Konkursie wyklucza się prace, których autorami są członkowie Komisji  

Konkursowej oraz osoby będące przedstawicielami Organizatora. 

3.  Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne      

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac na cele związane                                   

z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu; 

4.  Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż    
     nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich) 
 
 

Wyłłłłonienie laureatóóóów 
 

1. Pracę wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Prezydium Parlamentarnego 

Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. 

2. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do Konkursu wyłoni 

trzech laureatów i osoby wyróżnione w Konkurskie; 

3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności 

podczas oceny poszczególnych prac; 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie; 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, telefoniczną             
lub listownie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem że nie 

naruszy to już nabytych praw Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu, a także 

zmienione postanowienia, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 
 
 
 
 


