REGULAMIN KONKURSU MŁODEGO EKONOMISTY

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb konkursu pod nazwą „Konkurs Młodego Ekonomisty” na najlepszą
pracę z zakresu tematyki gospodarczej.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) z siedzibą w Warszawie, al. Jana
Pawła II, 61/212, 01-313 Warszawa.
§3
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą
ekonomiczną młodych osób, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie świadomości
gospodarczej wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
§4
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pobierająca naukę w szkole wyższej, która nie ukończyła 26
roku życia przed datą złożenia projektu konkursowego. W przypadku osób niespełniających tego
warunku kandydat na uczestnika konkursu musi uzyskać zgodę przewodniczącego kapituły na udział
w konkursie przed rejestracją.
2. W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy studiów doktoranckich ani podyplomowych.
3. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły złożone wyłącznie z osób spełniających wymagania określone
w pkt 1. Zespoły mogą liczyć do 3 osób.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które zostały laureatami bądź wyróżnionymi
w poprzednich edycjach konkursu. Mogą one jednak zostać opiekunami prac konkursowych.
6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie TEP ani osoby zatrudnione u partnerów konkursu.
§5
KAPITUŁA KONKURSU
1. Kapitułę, jej przewodniczącego oraz sekretarza konkursu powołuje Rada TEP.
2. Głos poszczególnych członków kapituły jest równoważny. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów. W sytuacjach spornych decydujący głos przysługuje przewodniczącemu.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego kapituły Rada TEP może odwołać
członka kapituły. Od chwili złożenia wniosku członek kapituły zostaje zawieszony w jej pracach.
W stosunku do przewodniczącego kapituły wniosek jest składany przez przewodniczącego Rady TEP.
W przypadku odwołania przewodniczącego kapituły lub jego rezygnacji Rada niezwłocznie wyznacza
nowego przewodniczącego.

4. Zmniejszenie liczby członków kapituły nie pociąga za sobą nieważności jej uchwał. W celu zapewnienia
sprawności działania kapituły Rada TEP może uzupełnić skład kapituły do początkowej liczby członków.
5. Posiedzenia kapituły zwoływane są przez jej przewodniczącego lub sekretarza.
6. Zadaniem kapituły jest wyłonienie prac finałowych i laureatów oraz przyznanie im nagród i wyróżnień.
7. Po zakończeniu prac oraz przyznaniu nagród i wyróżnień kapituła sporządza i przedkłada Radzie TEP
protokół ze swojej pracy.
§6
PARTNERZY KONKURSU
1. W osiągnięciu celu konkursu jego organizator współpracuje z partnerami, którzy chcą wesprzeć,
finansowo lub w inny sposób, realizację konkursu.
2. Partnerem konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne na mocy odrębnych porozumień zawartych
z organizatorem konkursu.
3. Decyzję o przyznaniu statusu partnera podejmuje organizator konkursu.
4. Lista partnerów jest podawana do wiadomości na stronie internetowej organizatora konkursu oraz
w materiałach promocyjnych.
5. Organizatorowi konkursu przysługuje bezwzględne prawo zerwania współpracy z partnerem
w sytuacji, gdy jego postawa i/lub działania byłyby niezgodne z celami organizatora, celami konkursu
lub godzą w dobre imię organizatora konkursu.
§7
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA
1. Tematyka prac konkursowych oraz harmonogram każdej kolejnej edycji konkursu będą publikowane
na stronie internetowej organizatora konkursu (www.tep.org.pl).
2. Praca konkursowa może mieć formę: pracy pisemnej, posteru, filmu, prezentacji multimedialnej bądź
dowolną inną formę wypowiedzi naukowej, którą można przedstawić do oceny przez kapitułę
konkursu na elektronicznym nośniku informacji.
3. Kapituła zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu konkursu w trakcie jego trwania. Wszelkie
ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.
4. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace nadesłane w terminie określonym
w harmonogramie i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace w języku polskim lub angielskim.
6. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace oryginalne, stworzone na potrzeby zgłoszenia
w danej edycji konkursu, wcześniej niepublikowane ani przedstawiane w całości lub części. Uczestnicy
konkursu muszą posiadać pełne i wyłączne prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
7. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
8. Spośród prac finałowych kapituła wyłoni nie więcej niż troje laureatów.
9. Kapitule przysługuje prawo wyróżnienia uczestników konkursu.
10. O wyniku postępowania konkursowego kapituła informuje wszystkich uczestników drogą
elektroniczną.

§8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest jednoetapowy, a ocenie podlegają: formalne zgłoszenie oraz praca konkursowa.
2. Aby przystąpić do konkursu należy w terminach przewidzianych w harmonogramie:
a. zarejestrować się (lub zespół) poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
zamieszczonego na stronie organizatora konkursu. W przypadku zespołu zmiana jego składu nie
wpływa na ważność rejestracji;
b. przesłać na adres kme9@tep.org.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu, przez niego podpisaną. W przypadku zespołu wymóg ten dotyczy wszystkich jego
członków;
c. przesłać na adres kme9@tep.org.pl pracę konkursową.
3. W razie braku wymaganych informacji w formularzu zgłoszeniowym lub wątpliwości ze strony
organizatora konkursu uczestnik zostanie wezwany do uzupełnienia informacji lub przedstawienia
dokumentów potwierdzających ich prawdziwość. Złożenie niekompletnego zgłoszenia
w wyznaczonym terminie będzie skutkować niedopuszczeniem pracy konkursowej do oceny przez
kapitułę.
4. Ocenie podlegają w szczególności następujące elementy pracy konkursowej:
a. wartość merytoryczna, w tym m.in.: zaprezentowana wiedza teoretyczna z zakresu nauk
ekonomicznych, stopień zrozumienia i zgłębienia opisywanych procesów i mechanizmów
gospodarczych, zasób oraz kompleksowość zebranych danych, umiejętność analizy i formułowania
wniosków,
b. aplikacyjność zaproponowanych rozwiązań,
c. analiza spodziewanych efektów zastosowania przedstawianej propozycji,
d. strona warsztatowa pracy, w tym jej poziom językowy i redakcyjny,
e. pomysł na prezentację pracy.
5. Praca konkursowa powinna spełniać standardy pracy naukowej.
6. Objętość pracy pisemnej nie może przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu (Times New
Roman, 12 pkt), czas trwania filmu nie może przekraczać 15 minut, prezentacja multimedialna nie
może składać się z więcej niż 25 slajdów, a w przypadku pracy konkursowej w innej formie musi ona
zostać tak zaprojektowana, aby można było się z nią zapoznać w nie więcej niż 30 minut.
7. Uczestnik konkursu może zostać wezwany do przedstawienia pracy konkursowej przed kapitułą.
W przypadku zespołu nie jest konieczna obecność wszystkich jego członków w prezentacji pracy.
8. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu mogą zostać wezwani do przedstawienia pracy
konkursowej podczas gali finałowej konkursu.
§9
NAGRODY
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody (kwoty brutto):
a. I nagroda: 6 000 zł;
b. II nagroda: 4 000 zł;
c. III nagroda: 3 000 zł.
2. W przypadku zwycięstwa zespołów wskazane wartości nagród są całkowite i do podziału między
członków zespołu.

3. Za zgodą Rady TEP kapituła może zdecydować o innym rozkładzie i wysokości przyznawanych nagród
lub o ich nieprzyznaniu.
4. Jedna z osób nagrodzonych otrzyma propozycję odbycia nieodpłatnego staż w Przedstawicielstwie
Komisji Europejskiej w Polsce.
5. Wszystkie nagrodzone osoby otrzymają dyplomy.
§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa.
2. Dane będą przetwarzane z zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu i gali finałowej.
3. Uczestnik konkursu oraz partner przyjmują do wiadomości, że organizator ma prawo informować
media o przebiegu konkursu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a. wglądu i aktualizacji lub sprostowania jego danych osobowych,
b. usunięcia jego danych osobowych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje kapituły oraz organizatora w związku z konkursem i przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu, w szczególności decyzje co do kwalifikowania uczestników konkursu do kolejnych
etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień
niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii
związanych z konkursem.
3. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem się do konkursu oraz opracowaniem i złożeniem pracy
konkursowej ponoszą wyłącznie uczestnicy konkursu.
4. Organizator konkursu ani kapituła nie pomagają organizacyjnie w związku z udziałem uczestników
w konkursie.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie. W sprawach nieokreślonych w regulaminie decyzję
podejmuje organizator konkursu.
6. Organizator konkursu nie zwraca uczestnikom złożonych prac konkursowych.
7. Uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na powielanie, publikowanie, cytowanie, w całości
lub części, złożonej przez niego pracy konkursowej.
8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe wskutek
świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych przez podmioty trzecie.
9. W razie nieprzestrzegania przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu
przedłożona przez tego uczestnika praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie przez kapitułę.
10. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora konkursu oraz na jego stronie
internetowej (wskazanej w § 7 pkt 1).

