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REGULAMIN KONKURSU  
„ERASMUS – CO TO DLA MNIE ZNACZY?” 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu na esej (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji zwana w dalszej części „Organizatorem”. 

 
§ 2 

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych prac – esejów, przedstawiających akademickie, 

kulturowe i zawodowe aspekty wymiany studentów w ramach programu Erasmus. 

 
§ 3 

Eseje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.  

 
§ 4 

1. Konkurs zostanie ogłoszony 20 kwietnia 2007 r. Ostateczny termin składania prac 

pisemnych upływa 20 maja 2007 r.  

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W I etapie, który zostanie rozstrzygnięty 

do 5 czerwca 2007 r., zostanie wyłonionych 10 najlepszych prac. W II etapie, który zostanie 

rozstrzygnięty do 21 czerwca 2007 r., zostanie wyłonionych 3 laureatów, którzy zostaną 

nagrodzeni.  

3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 29 czerwca 2007 r.  

 
II. UCZESTNICY KONKURSU 

 
§ 5 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, doktoranci i absolwenci szkół wyższych, którzy 

byli beneficjentami programu Erasmus. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby bliskie. 

3. Pracownikami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: Członkowie Rady, Członkowie 

Zarządu oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło przez 

Organizatora.  

4. Osobami bliskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby, z którymi pracownicy 

Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

§ 6 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

• samodzielne napisanie eseju na temat „Erasmus – co to dla mnie znaczy?” 

na temat wpływu, jaki program wywarł na życie uczestnika i/ lub jego otoczenia 

w aspekcie akademickim, kulturowym i zawodowym; 

• dostarczenie eseju oraz wypełnionej karty uczestnika w formie wydruków 

komputerowych do dnia 20 maja 2007 r. na adres Organizatora: 
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowa Agencja Programu Erasmus 

ul. Mokotowska 43 

00-551 Warszawa 

z dopiskiem: „Konkurs ERASMUS”. 

2. Esej nie powinien przekraczać 4 stron maszynopisu komputerowego (7,5 tys. znaków). 

3. Karta uczestnika powinna zostać wypełniona i własnoręcznie podpisana przez uczestnika 

Konkursu. Wzór karty zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.  

4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden esej.  

5. Koszty dostarczenia eseju do Organizatora ponosi uczestnik Konkursu.  

 

IV. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 
 

§ 7 
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dwóch etapach Konkursu przez Jury zgodnie 

z następującymi zasadami: 

• w I etapie Jury wybierze spośród nadesłanych esejów 10 najlepszych prac,  

• w II etapie spośród 10 najlepszych prac Jury wyłoni 3 laureatów.  

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie najwyższej liczby punktów 

przyznanych za ocenę ich esejów.  

3. W I etapie prace nie będą punktowane. W II etapie za esej można przyznać do 5 punktów. 

4. W razie jednakowej liczby punktów, laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze 

głosowania Jury. Decyzja zostanie podjęta większością głosów.  

 
§ 8 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe: 

• za I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny,  

• za II i III miejsce – przewodniki książkowe po Europie. 

2. Eseje laureatów Konkursu zostaną opublikowane na łamach wydawnictwa jubileuszowego 

o 20-leciu programu Erasmus, przygotowanego przez Organizatora.  

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9 
Organizator Konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów 

przy jego stosowaniu.  

 

 

 

ORGANIZATOR 
 


