Regulamin konkursu „Kwartalnika Trzeci Sektor”
na najlepszy artykuł naukowy prezentujący wyniki badań własnych
dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu na najlepszy artykuł naukowy prezentujący wyniki badań własnych dotyczących
problematyki społeczeństwa obywatelskiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Akademia
Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki 48 (zwana dalej
„Organizatorem”).

2.

Celem Konkursu jest zachęcenie studentów, doktorantów, pracowników uczelni oraz innych osób
zajmujących się działalnością naukowo-badawczą do podejmowania w swoich badaniach problematyki
społeczeństwa obywatelskiego, w tym dotyczącej trzeciego sektora.

3.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady oraz sposób organizacji Konkursu.

4.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej „Kwartalnika Trzeci
www.kwartalnik3sektor.pl oraz w drukowanej wersji „Kwartalnika Trzeci Sektor” nr 43 (3/2018).

5.

Nadesłanie artykułu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
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II. Przedmiot Konkursu
1.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego, spośród nadesłanych do Organizatora, autorskiego
artykułu naukowego prezentującego wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa
obywatelskiego.

2.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów publikacji przesyłanych do
druku w Kwartalniku Trzeci Sektor” zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwartalnik3sektor.pl , w
zakładce „Dla autorów”.

3.

Do Konkursu mogą być zgłaszane artykułu napisane w języku polskim lub angielskim.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Konkurs skierowany jest do osób prowadzących badania naukowe dotyczące problematyki społeczeństwa
obywatelskiego.

2.

Artykuł zgłoszony do Konkursu może być napisany przez jednego lub dwóch autorów.

3.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie redakcji „Kwartalnika Trzeci Sektor”, jego Rady
Naukowej ani organów Organizatora.

4.

Przesłanie artykułu wraz z Kartą Zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

5.

Koniecznym warunkiem uczestnictwa jest oświadczenie osoby zgłaszającej się w Karcie Zgłoszenia, że:
- jest autorem lub współautorem artykułu,
- zgłoszenie artykułu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich,
- wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
Konkursu oraz informowania o nim,
- została poinformowana o przysługujących jej prawach w zakresie ochrony danych osobowych,
- wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego artykułu w „Kwartalniku Trzeci Sektor” zgodnie z
zasadami publikacji stosowanymi przez redakcję czasopisma, zamieszczonymi na stronie
www.kwartalnik3sektor.pl

6.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

7.

Jedna osoba może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden artykuł.

IV. Sposób i termin zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie mailem na adres
kontakt@kwartalnik3sektor.pl artykułu oraz skanu wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia w terminie
do dnia 15 listopada 2018 roku.
2. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po 15 listopada 2018 roku nie będą przyjmowane do udziału w
Konkursie.
V.

Ocena artykułów zgłoszonych Konkursu

1.

Artykuły zgłoszone do Konkursu podlegać będą ocenie formalnej, dokonywanej przez redakcję
„Kwartalnika Trzeci Sektor” oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową.

2.

Do oceny merytorycznej kierowane będą tylko artykuły poświęcone problematyce zgodnej z obszarem
tematycznym Konkursu, odnoszące się do badań własnych autora (lub autorów) oraz przygotowane
według wskazówek, o których mowa w rozdz. II pkt 2 Regulaminu.

3.

Uczestnicy Konkursu w ciągu 10 dni od daty dostarczenia artykułu Organizatorowi zostaną poinformowani
o wyniku oceny formalnej. W przypadku negatywnej oceny będą uprawnieni do jednorazowego wniesienia
stosownych poprawek w terminie do 30 listopada 2018 roku.

4.

Komisja Konkursowa, dokonująca oceny merytorycznej artykułów, składa się z pięciu niezależnych
ekspertów. W pracach Komisji biorą także udział przedstawiciele redakcji „Kwartalnika Trzeci Sektor” z
głosem doradczym.

5.

Oceniając artykuły, Komisja Konkursowa uwzględnia: aktualność problemu badawczego, oryginalny wkład
autora (autorów) w rozwój danej dyscypliny naukowej, poprawność metodologiczną badania oraz
sprawność i poprawność językową.

6.

Członkowie Komisji Konkursowej pozostający w konflikcie interesów z autorem (autorami) artykułu są
wyłączeni z oceny danego tekstu. Sytuacja konfliktu interesów obejmuje wszelkie powiązania członka
Komisji z autorem, rodzące ryzyko naruszenia zasady równego traktowania uczestników Konkursu i
zagrażające bezstronności oceny.
VI. Przyznanie nagrody

1.

Komisja Konkursowa, podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, dąży do konsensualnego wyboru
najlepszego artykułu. Jeśli okaże się to niemożliwe, decyzja o przyznania nagrody zapada zwykłą
większością głosów członków Komisji Konkursowej.

2.

Komisja Konkursowa może podejmować decyzje zdalnie, komunikując się przy użyciu środków komunikacji
na odległość.

3.

Autor artykułu uznanego przez Komisję Konkursową za najlepszy otrzymuje nagrodę w wysokości 5 tysięcy
złotych. Kwota ta zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy, pobraną zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4.

W przypadku uznania za najlepszy artykułu autorstwa więcej niż jednego autora nagroda dzielona jest
proporcjonalnie do udziału w prawach autorskich określonego przez autorów w Karcie Zgłoszenia.

5.

Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu jednej nagrody głównej i inaczej rozdysponować kwotę
przeznaczoną na nagrodę. Może także nie przyznać żadnej nagrody.

6.

W przypadku nieprzyznania nagrody Komisja Konkursowa przygotuje pisemne uzasadnienie, które będzie
dostarczone uczestnikom Konkursu i opublikowane na stronie www.kwartalnik3sektor.pl.

7.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i poza przypadkiem nieprzyznania nagrody nie wymagają
uzasadnienia. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Komisji.

8.

Laureat nagrody jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu do dostarczenia
oryginału podpisanej Karty Zgłoszenia, wypełnionego oświadczenia podatkowego oraz informacji o
rachunku bankowym, na który powinna zostać przekazana nagroda. Niedostarczenie w terminie wyżej
wymienionych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
VII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1.

Organizator powiadamia uczestników o wynikach Konkursu drogą elektroniczną na adres e-mailowy
podany w Karcie Zgłoszenia.

2.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie także upubliczniona na stronach Organizatora oraz z
wykorzystaniem innych stosowanych przez niego kanałów komunikacji.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 18 lutego 2019 roku.
VIII. Postanowienia końcowe

1.

Regulamin Konkursu może ulec zmianie. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani elektronicznie na
adres e-mailowy podany w Karcie Zgłoszenia.

2.

Organizator może odmówić przyjęcia artykułu lub wycofać go z Konkursu, jeśli zostaną w nim
zidentyfikowane uchybienia wobec Regulaminu.

3.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności przepisy prawa autorskiego.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
-

5.

gdy nie wpłynie żaden artykuł konkursowy,
gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków Regulaminu,
niezadowalającego poziomu naukowego zgłoszonych artykułów.

Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik: Karta Zgłoszenia

