REGULAMIN III EDYCJI
NAGRODY KONSULA HONOROWEGO WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA
W SOPOCIE

§ 1.
1. Regulamin III Edycji Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga
w Sopocie (zw. dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu na najlepszą
pracę doktorską poświęconą literaturze francuskojęzycznej, niemieckojęzycznej lub
luksemburskojęzycznej.
2. Celem Konkursu jest wspieranie zainteresowania literaturą języków urzędowych Wielkiego
Księstwa Luksemburga.
3. Organizatorem Konkursu jest Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.
4. Patronat nad Konkursem objął Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga Conrad Bruch.
§ 2.
Do udziału w Konkursie mogą zostać zakwalifikowane prace doktorskie z zakresu literatury
francuskojęzycznej, niemieckojęzycznej lub luksemburskojęzycznej obronione na polskiej
uczelni wyższej w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Uczestnikami
Konkursu są autorzy zgłoszonych prac.
§ 3.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku. O zachowaniu terminu
decyduje data nadania (wysłania) kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1
Regulaminu na adresy wskazane w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
§ 4.
1.

W celu zgłoszenia pracy doktorskiej do Konkursu autor pracy zobowiązany jest dostarczyć:
a. wypełniony i własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
b. zeskanowany obraz wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza
zgłoszeniowego;
c. potwierdzenie finalizacji doktoratu (tj. kopię dyplomu lub zaświadczenie o nadaniu
stopnia naukowego doktora);
d. elektroniczną wersję pracy doktorskiej w formacie PDF nagraną na nośnik danych
(np. płytę CD, płytę DVD, pendrive) w sposób umożliwiający jej odtworzenie;
e. elektroniczną wersję recenzji pracy doktorskiej w formacie PDF nagraną na nośnik
danych (np. płytę CD, płytę DVD, pendrive) w sposób umożliwiający ich
odtworzenie;
2. Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 lit. a, c – e należy doręczyć na adres:
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni
ul. Śląska 21, 81–319 Gdynia

Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 lit. d – e mogą być nagrane na jeden nośnik danych.
3. Dokument wymieniony w § 4 ust. 1 lit. b należy doręczyć drogą elektroniczną,
tj. e-mailem na adres:
konsulat@kopoczynski.pl.
4. W przypadku problemów z odtworzeniem dokumentów umieszczonych na nośniku
danych Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do autora pracy o
dostarczenie innego nośnika, a w przypadku dalszej niemożności odtworzenia
dokumentów do odmowy zakwalifikowania pracy doktorskiej do Konkursu.
§ 5.
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Kapitułę Nagrody w szczególności pod względem
wartości merytorycznej, walorów poznawczych, sprawności metodologicznej.
2. Członkami Kapituły Nagrody są:
− prof. dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący)
− dr hab. Adam Lipszyc
− dr hab. Tomasz Swoboda
− Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie Tomasz Kopoczyński –
Honorowy Członek Kapituły Nagrody.
§ 6.
1. Pula nagród w Konkursie wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Kapituła Nagrody wyróżni od 1 do 3 prac doktorskich zakwalifikowanych do Konkursu.
3. Autor każdej z wyróżnionych przez Kapitułę Nagrody prac doktorskich otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości od 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) do 10.000,00 zł (dziesięciu
tysięcy złotych), w zależności od uznania Kapituły Nagrody.
4. Kapituła Nagrody może z ważnych przyczyn zrezygnować z rozstrzygnięcia Konkursu i
przyznania nagrody.
5. Rozstrzygnięcia i decyzje podejmowane przez Kapitułę Nagrody są ostateczne.
§ 7.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy nagrodzonych prac doktorskich nastąpi nie
później niż do dnia 31 października 2019 roku.
2. Tytuły nagrodzonych prac wraz z imionami i nazwiskami ich autorów zostaną
opublikowane nie później niż w dniu 31 października 2019 roku na stronie internetowej
Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie pod adresem
http://konsulat-luksemburga.kopoczynski.pl/.
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 lit. a.
§ 8.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności do zmiany
terminów przewidzianych Regulaminem. O każdorazowej zmianie Regulaminu
Organizator powiadomi osoby zakwalifikowane do Konkursu, a nowa wersja Regulaminu

zostanie opublikowana na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Wielkiego
Księstwa Luksemburga w Sopocie pod adresem
http://konsulat-luksemburga.kopoczynski.pl/.
2. Organizator nie jest płatnikiem podatku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze
zm.).
§ 9.
1. Warunkiem udziału w Konkursie, poza zgłoszeniem pracy doktorskiej w sposób określony
w § 4 niniejszego Regulaminu, jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a. akceptacja Regulaminu Konkursu,
b. złożenie oświadczenia dotyczącego obowiązku podatkowego,
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Akceptacja Regulaminu Konkursu, złożenie oświadczenia dotyczącego obowiązku
podatkowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu odbywa się pisemnie na
Formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator - Konsul
Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni Tomasz
Kopoczyński, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie zgody Uczestnika wyrażonej pisemnie na Formularzu zgłoszeniowym wyłącznie
w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
4. Szczegółowe informacje na temat podstawy, sposobu i celu przetwarzania danych oraz
uprawnień osoby, której dane osobowe są przetwarzane znajdują się w treści Formularza
zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Załącznik:
- Wzór Formularza zgłoszeniowego.

