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REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW 
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NA NAJLEPSZY PODCAST POŚWIECONY KRAJOM 

EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-

Wschodniej Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja historii (w tym najnowszej) i kultury krajów szeroko 

pojętej Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina, Rosja, 

Czechy, Słowacja, Węgry). 

3.  Konkurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

4. Konkurs obejmuje przygotowanie podcastu w języku polskim na temat dziejów, 

współczesności i szeroko pojętej kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

5. Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora. 

6. Do zadań Kapituły Konkursu należy: – przygotowanie konkursu i nadzorowanie jego 

przebiegu, 

– ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu, 

– wręczenie nagród, 

– sporządzenie protokołu. 

7. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Kapitułę Konkursu, regulamin, lista 

uczestników konkursu, protokół konkursowy. Dokumentacja konkursowa przechowywana 

jest przez rok. 

§2. Przygotowanie i przebieg Konkursu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie podcastu w języku polskim 

trwałością do 15 min. w formacie mp3 i nadesłanie go pocztą elektroniczną na email: 

ksi@uw.edu.pl. 

2.  Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 podcasty. 

mailto:ksi@uw.edu.pl


3. Termin nadsyłania podcastów: 30 maja 2021 r. 

4. Nadesłanie podcastu na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika konkursu 

Regulaminu Konkursu. 

5. Do przesłanego podcastu należy dołączyć wypełniony formularz (załącznik nr 1). 

Do podcastu należy także dołączyć skan pisemnego potwierdzenia zgody na udział w 

konkursie. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2021 roku na internetowej stronie 

Organizatora https://www.ksi.uw.edu.pl 

Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

§3 Nagrody 

1. Laureatom konkursu (I, II, III miejsce) zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody pieniężne. I 

miejsce – 800 złotych. II miejsce (dwie nagrody) – 400 złotych, III miejsce (3 nagrody) – 300 

złotych. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

3. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz certyfikaty uczestnictwa zostaną przekazane 

osobiście lub – w przypadku braku takiej możliwości – pocztą tradycyjną na adres Uczestnika. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Decyzje podjęte przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich 

obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE i ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia 

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

https://www.ksi.uw.edu.pl/

