
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepszy esej na temat "Challenges for 

transatlantic relationship in the light of national security and defense",  zwanego dalej 

„Konkursem”. 

2) Organizatorem Konkursu jest Vision Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zwane 

dalej „Organizatorem”. 

3) Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród studentów uczelni wyższych wiedzy 

związanej z bezpieczeństwem narodowym, wojskowością, zwalczaniem terroryzmu oraz stosunkami 

międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji transatlantyckich. 

4) Konkurs jest częścią wydarzenia Economic Forum of Young Leaders organizowanego w dniach 3-

7.09.2018 roku przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. 

5) Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1) W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w dniu, o którym mowa w pkt IV ust. 1 

Regulaminu, będzie studentem szkoły wyższej, mającej siedzibę na terenie Europy, zwana dalej 

„Uczestnikiem”. 

2) W Konkursie oceniane będą eseje, o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane 

dalej „pracami konkursowymi”. 

3) Prace konkursowe są tworzone i zgłaszane indywidualnie. 

4) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, 

zwani dalej “Uczestnikami” 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

1) Praca konkursowa powinna być napisana w języku angielskim i liczyć między 3000 a 5000 

znaków (bez spacji). Dopuszcza się tolerancję +15% wskazanej liczby znaków (czcionka Times 

New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5cm każdy). W przypadku niespełnienia tego 

wymagania praca konkursowa zostanie wykluczona z Konkursu. 

2) Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej 

pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko 

chronologicznie ostatnią złożoną pracę konkursową. 

3) Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w nieedytowalnym 

formacie PDF na adres mailowy Organizatora contest@forum-leaders.eu 
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4) Tytuł e-maila zgłoszeniowego powinien zawierać dopisek „DMGS Scholarship Contest” 

5) Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu przesyłanie prac konkursowych 

naruszających prawa autorskie osób trzecich. 

6) Organizator wykluczy z udziału w konkursie Uczestników, którzy złożą prace konkursowe 

zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, szkodliwe lub propagujące 

nienawiść, prace naruszające prawa osób trzecich, a także prace, które nie będą spełniać 

innych wymagań określonych w Regulaminie. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej, certyfikatu znajomości 

języka angielskiego na poziomie C1, oraz CV w języku angielskim na e-mail Organizatora 

contest@forum-leaders.eu w terminie do dnia 30 września 2018 roku do 23:59. 

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.forum-leaders.eu 

3) Uczestnik ponosi całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą konkursową 

zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenia praw osób 

trzecich. 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 

1) Prace konkursowe będą oceniane dwustopniowo 

a) w pierwszym etapie prace konkursowe, które nie zostaną wykluczone, będzie oceniać, zgodnie z 

kryteriami określonymi w pkt. V ust. 4, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład 

Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora spośród Daniel Morgan Graduate 

School of National Security, a także środowisk powiązanych z bezpieczeństwem narodowym i 

relacjami transatlantyckimi. 

b) w drugim etapie 5 prac konkursowych, uznanych za najlepsze podczas pierwszego etapu oceny, 

zostaną ocenione przez Komitet Przewodniczący Komisji Konkursowej, który zdecyduje o przyznaniu 

pierwszego miejsca. 

2) Ocena Komisji Konkursowej oraz Komitetu Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie podlegają 

odwołaniu. 

3) Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

4) W ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę: 

a) spójna i jasna argumentacja, 

b) poprawność merytoryczna i umiejętność opisu tematu,  

c) znajomość niuansów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i relacji transatlantyckich, 
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d) poprawność językowa i stylistyczna, 

e) forma tekstu. 

5) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.forum-

leaders.eu do dnia 20 października 2018 roku. 

 

 

 

VI. NAGRODY 

1) Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci udziału w 3-miesięcznym programie 

certyfikowanym na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. 

Program zaczyna się w styczniu 2019 roku i trwa do końca marca 2019 roku. 

2) Organizator pokrywa czesne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu 

podczas pobytu na stypendium*. 

3) Laureat może wziąć udział w stypendium pod warunkiem pozytywnego przejścia procesu 

rekrutacyjnego na Daniel Morgan Graduate School of National Security. 

4) Nagroda nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie 

przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i upublicznienia jego wyników, w 

szczególności na publiczne podanie imienia i nazwiska Uczestnika lub Laureata, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.). 

2) Organizator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych, oraz ich 

poprawiania lub uzupełniania. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany terminu zgłaszania prac 

konkursowych oraz pozostałych terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

3) Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na nieodpłatne opublikowanie prac konkursowych w całości 

lub we fragmentach w prasie, w Internecie, publikacji podsumowującej konkurs lub w inny sposób, 

bez żadnych ograniczeń czasowych. 
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4) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną 

zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych. 

5) Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych z tytułu opublikowania pracy konkursowej 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku kontaktu z Uczestnikami 

Konkursu. 

 

* Bilety lotnicze oraz koszty związane z procesem wizowym nie podlegają finansowaniu przez 

Organizatora. 


