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Regulamin Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych 

Na Projekt Inicjatywy Społecznej 

„Zmiana zaczyna się od Nas” 

Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu dla Gimnazjalistów na projekt inicjatywy społecznej jest 
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą w 
Warszawie, ul. Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330, zwane dalej „Towarzystwem”. 

2. Organizator podejmuje się organizacji oraz przeprowadzenia konkursu dla 
Gimnazjalistów na projekt inicjatywy społecznej, zwanego dalej Konkursem, pod hasłem 
przewodnim „Zmiana zaczyna się od Nas”. 

Zadanie konkursowe 

3. Konkurs organizowany jest pod hasłem „Zmiana zaczyna się od Nas”. 

4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest nadesłanie pracy składającej się z eseju oraz 
prezentacji, opisującej projekt konkretnej inicjatywy społecznej, którą zrealizować chce 
uczestnik. 

5. Inicjatywa społeczna jest rozumiana jako działalność mająca na celu zmianę otoczenia 
uczestnika na lepsze. Działalność musi się mieścić w jednej z czterech konkursowych 
kategorii: 

- edukacyjna - działalność oświatowo-informacyjna, mająca na celu np. zwiększenie 
świadomości bądź zakresu wiedzy konkretnej społeczności w ważnej z punktu widzenia 
uczestnika dziedzinie; szerokie udostępnienie materiałów edukacyjnych grupie mającej 
do nich ograniczony dostęp; ukazanie wartości płynących z samokształcenia grupie gdzie 
są one niedoceniane, etc.  

- kulturalno-sportowa - działalność mająca na celu np. zwiększenie zainteresowania 
kulturą i/ lub sportem; rozpropagowanie zdrowego stylu życia bądź korzyści płynących z 
udziału w życiu kulturalnym danej społeczności, etc. 

- ekologiczno-środowiskowa - działalność mająca na celu np. zwiększenie 
świadomości konkretnej społeczności na temat wartości ich naturalnego środowiska; 
zaangażowanie konkretnej społeczności do większej aktywności w ramach ochrony 
przyrody, etc. 

- przedsiębiorcza - działalność mająca na celu np. propagowanie kultury 
przedsiębiorczości w kręgach konkretnej społeczności; zastosowanie mechanizmów 
wolnorynkowych do poprawy sytuacji wybranych grup społecznych; zwiększanie 
efektywności funduszy jakimi dysponuje dana społeczność etc.   
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6. Otoczenie jest rozumiane jako środowisko społeczne, w którym działa uczestnik (np. 
szkoła, dzielnica, miasto, województwo). 

7. W formularzu konkursowym, uczestnik musi zadeklarować, która z kategorii obejmuje 
jego projekt.  

Cele Konkursu 

8. Mając na uwadze działalność Towarzystwa, głównym celem konkursu jest  szeroko 
rozumiana aktywizacja społeczna młodzieży w wieku gimnazjalnym i zwiększenie jej 
wyczulenia na problemy społeczne. 

9. Konkurs ma również na celu popularyzację działań statutowych podejmowanych przez 
Towarzystwo - w szczególności zwiększenie zainteresowania edukacją za granicą, 
dającej szansę na poznanie problemów społecznych oraz różnorodnych modeli ich 
rozwiązania poza granicami Polski. 

Wymogi formalne 

10. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (klasy I - III) z całej Polski, 
którzy nie ukończyli 17 lat. 

11. Językiem, w jakim napisane mają być zgłaszane do Konkursu prace, jest język polski. 

12. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w 
całości zarówno przez autora jak i przez jego opiekuna prawnego. 

13. Nadsyłając pracę na Konkurs, zgłaszający poświadcza, że przedstawia tekst i pomysł 
samodzielny, własnego autorstwa. 

14. Nadesłana praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana – w części lub we 
fragmentach. 

15. Praca zgłoszona do konkursu nie może być nagrodzona w żadnym innym konkursie. Nie 
jest także dopuszczalne, by równocześnie kandydowała w innym konkursie, choćby jego 
rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. 

16. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

17. Objętość pracy powinna wynosić: 

- Esej: 1-2 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na stronie). W powyższy limit nie 
wlicza się przypisów oraz bibliografii. 

- Prezentacja: 4 slajdy, bez animacji (maksymalnie 100 słów na slajdzie). 

1. slajd: Przedstawienie problemu. 

2. slajd: Proponowane rozwiązanie problemu. 
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3. slajd: Plan wdrożenia rozwiązania. 

4. slajd: Podsumowanie 

18. Forma nadesłanych prac, eseju oraz prezentacji, powinna spełniać następujące 
wymogi: 

- czcionka: Times New Roman 

- interlinia: 1.5 wiersza  

- format: *.pdf (dotyczy wyłącznie prezentacji)  

- całkowita liczba znaków (wliczając spacje, a nie wliczając przypisów i bibliografii) 
powinna zostać podana pod esejem (dotyczy wyłącznie eseju) 

- Odnośnie esejowej części pracy konkursowej, uczestnicy Konkursu przedstawiają 
teksty spełniające wymogi eseju jako gatunku. Sugerujemy zapoznać się z cechami 
eseju, jako gatunku literackiego tutaj. 

19. Prace konkursowe wysłać należy za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: 
ww.uwc.org.pl/konkursgimnazjalny. Zaleca się przygotowanie eseju w edytorze tekstu 
(np  MS Word), a następnie przekopiowanie zawartości do odpowiedniego pola w 
formularzu konkursowym. Jednocześnie prezentacja powinna przesłana na adres 
email podany w formularzu, gdzie tytuł emaila oraz tytuł prezentacji powinien być 
podany w formacie NazwiskoKandydata.ImięKandydata.Miejscowość 
Zamieszkania.pdf.  

20. Każdy z autorów wyraża zgodę na wykorzystanie przez Towarzystwo podanych przez 
siebie danych osobowych (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) w celach konkursowych 
i marketingowych. 

Terminy 

21. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 21. kwietnia 2015 poprzez publikację niniejszego 
Regulaminu na oficjalnej stronie Towarzystwa, dostępnej pod adresem: www.uwc.org.pl 

22. Organizator przyjmuje prace do dnia 31. maja 2015, do godziny 23.59. 

23. Prace nadesłane po ww. terminie nie zostaną dopuszczone do rywalizacji konkursowej. 

24. O dochowaniu terminu przez autorów decydować będzie data oraz godzina wysłania 
formularza. 

25. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10. czerwca 2015 roku na stronie internetowej 
Towarzystwa (www.uwc.org.pl). 

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/586.doc
http://www.uwc.org.pl/
http://www.uwc.org.pl/
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26. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas zjazdu absolwentów Towarzystwa 
w lipcu 2015 roku. O dokładnym terminie zjazdu poinformowani zostaną laureaci oraz ich 
rodzice. 

Komisja konkursowa 

27. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową 
składającą się z przedstawicieli Zarządu oraz Członków Towarzystwa. 

Kryteria oceny prac 

28. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie kierować się (w tej kolejności): 

- dobrem społecznym wynikającym z zaproponowanej inicjatywy; 

- oryginalnością pracy; 

- możliwością wdrożenia zaproponowanego rozwiązania; 

- świeżością spojrzenia na wybrany problem społeczny; 

- uniwersalnością zastosowania zaproponowanego rozwiązania; 

- poprawnością językową (ortografii i interpunkcji). 

29. Komisja zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania prac uznanych za napisane przez 
osoby trzecie/prac, w których pomoc osób trzecich jest ewidentna. 

30. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby spokrewnione z członkami Komisji 
Konkursowej. 

Prawa autorskie 

31. Prawa autorskie do zwycięskich esejów należą do laureatów. Towarzystwo zastrzega 
sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub części zwycięskich prac w mediach 
tradycyjnych (prasie, telewizji, radiu) oraz cyfrowych (internecie) w celach promocyjnych 
Towarzystwa. Towarzystwo nie uiści żadnych płatności na poczet praw autorskich do 
prac konkursowych. 

Prawa i obowiązki organizatorów 

32. Organizator jest przyrzekającym nagrody konkursowe w rozumieniu art. 921 kodeksu 
cywilnego. 

33. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagrodzonych i 
wyróżnionych prac oraz zdjęć nagrodzonych osób, co obejmuje m.in. ich publikację na 
stronie www.uwc.org.pl, wykorzystywanie ich do celów promocyjnych Towarzystwa, 
przekazywanie ich do publikacji patronom medialnym konkursu. 

http://www.uwc.org.pl/
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34. Organizatorzy Konkursu przyznają nagrody laureatom I, 2x II (ex-equo) miejsca. 

35. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród osobom wyróżnionym. 

Nagrody 

I Miejsce: 

1. Wyjazd na zagraniczny program edukacyjny do Danii. 

Wakacyjny wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny prowadzony w języku angielskim 
w Danii. Podczas programu nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności przywódczych, 
międzykulturową wymianę doświadczeń oraz wrażliwość na ochronę środowiska 
naturalnego. Nagroda pokrywa całkowite koszty podróży oraz pobytu. 

2. Roczna opieka mentorska członka Towarzystwa. 

- Laureaci konkursu zostaną objęci roczną opieką mentorską przez członka Towarzystwa, 
którego zainteresowania i ścieżka edukacyjna pokrywają się z planami danego laureata.  

- Opieka będzie polegać na regularnym kontakcie z mentorem, a jej wymiar zostanie 
dopasowany do potrzeb i ambicji laureata. 

- Proces przyznania mentorów zostanie przeprowadzony w czasie od momentu ogłoszenia 
wyników konkursu do zjazdy absolwentów Towarzystwa 2015 w konsultacji w rodzicami 
laureatów. Mentorami zostaną absolwenci Towarzystwa, którzy ukończyli 2-letni okres nauki 
za granicą w szkołach UWC lub w szkołach prywatnych.  

- Jednocześnie, w ramach możliwości, mentor może zaoferować swoją pomoc we wdrożeniu 
zwycięskiego projektu inicjatywy społecznej.  

3. Udział w corocznym zjeździe absolwentów Towarzystwa w 2015 r. 

- Laureat zostanie zaproszony do udziału w corocznym zjeździe absolwentów Towarzystwa, 
który odbędzie się w lipcu 2015 roku w Polsce.  

II Miejsce: 

1. Roczna opieka mentorska członka TSZŚ. 

Opis nagrody powyżej. 

2. Udział w corocznym zjeździe absolwentów Towarzystwa w 2015 r.. 

Opis nagrody powyżej. 


