REGULAMIN KONKURSU
IM. INKI BRODZKIEJ-WALD
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald (zwany dalej „Konkursem”) w ramach Funduszu
Wieczystego im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald jest organizowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą
w Warszawie, ul. Marszałkowska 6/6, (zwaną dalej "Organizatorem"). Niniejszy
regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji i przebiegu
Konkursu.
2. W Konkursie przyznawana jest Nagroda im. Inki Brodzkiej-Wald (zwana dalej
„Nagrodą”) za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki.
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym
ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.
3. Konkurs jest organizowany od dnia 19 stycznia 2017 r.
II. CEL KONKURSU
1.

Celem Konkursu jest promowanie humanistycznej refleksji naukowej na temat
współczesności.

2.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald (zwana dalej
„Kapitułą”) weźmie pod uwagę:
a) poziom merytoryczny pracy (w tym sposób problematyzacji)
b) oryginalność (ujęcie zagadnienia na tle innych prac na ten temat)
c) nowatorstwo
III. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATUR

1.

O Nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi
określone w dziale I pkt. 2.
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2. Wnioski o przyznanie Nagrody (formularz na stronie) należy nadsyłać w wersji
elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej
(w

formacie

.doc,

.docx

lub

.pdf)

na

adres

e-mail:

nagrodainki@funduszwieczysty.pl
3. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki w wersji
papierowej:
a) opinie recenzentów,
b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).
Wymagane są opinie opatrzone podpisem. Dokumenty należy przesłać na adres
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków niekompletnych lub
złożonych po terminie. Wnioski te nie będą poddane ocenie Kapituły.
IV. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Regulamin i wniosek można pobrać na następujących stronach internetowych:
www.filantropia.org.pl, www.funduszwieczysty.pl.
2. Termin nadsyłania prac mija 27 lutego 2017 r. Kolejne edycje Konkursu odbędą się
w terminie podanym przez Organizatora.
3. W terminie od 10 marca 2017r. do 27 maja 2017 r. odbywa się ocena wniosków pod
względem formalnym oraz preselekcja dokonana przez Kapitułę.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2017 r.,
a w przyszłości w terminie podanym przez Organizatora.
5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem
telefonu:

22 622

01

22

(wew.

13)

oraz

pod

adresem

e-mail:

k.petryka@filantropia.org.pl.
V. KAPITUŁA KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD
1. Celem

zapewnienia

prawidłowej

organizacji

i

przebiegu

Konkursu,

a w szczególności w celu dokonania wyboru laureata Konkursu, została powołana
Kapituła.
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2. Treść obrad jest wewnętrzną sprawą Kapituły. Decyzje podjęte przez Kapitułę są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
VI. NAGRODA IM. INKI BRODZKIEJ–WALD - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Pula nagród w pierwszej edycji Konkursu wynosiła 10 000,00 zł, a w kolejnych
edycjach będzie ustalona przez Organizatora we współpracy z Kapitułą.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody
na inną nagrodę.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, są
wyłączone.
4. Wręczenie Nagrody/ód odbędzie się nie później niż 16 czerwca 2017 r. O dniu
i godzinie w/w spotkania laureat/ci zostanie/ą powiadomiony/eni z odpowiednim
wyprzedzeniem umożliwiającym udział w uroczystości.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.
2. Organizator

zastrzega,

że

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
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