
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu im. Prof. Marioli 

Chomczyńskiej-Rubachy (zwanego dalej konkursem). 

2. Konkurs został ustanowiony przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk 

Pedagogicznych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, która jest jego Organizatorem. 

3. Konkurs odbywa się corocznie, a tematy kolejnych edycji ogłaszane są na stronie internetowej 

Katedry Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu: 

www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs  

4. Konkurs organizowany jest dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych. 

5. Informacje dotyczące konkursu, m.in. regulamin, terminy, lista laureatów, dane 

koordynatorki/koordynatora konkursu, publikowane są na stronie Katedry Pedagogiki Szkolnej 

Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu:  

www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs. 

 

§2 

Cel konkursu 

1. Uwrażliwienie na problemy współczesnego świata m.in. równości, wolności, demokracji, 

demaskowania pozorów edukacji, tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego.  
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§3 

Warunki konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu naukowego na temat wskazany w danej 

edycji konkursu zgodnie z wytycznymi (załącznik nr 2). 

2. Do konkursu można zgłaszać artykuły będące wynikiem pracy twórczej 

uczestniczek/uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.  

3. Artykuł oraz skan karty uczestniczki/uczestnika (załącznik nr 1) należy wysłać do 

koordynatorki/koordynatora konkursu w terminie podanym na stronie: 

www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs. 

 

§4 

Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Artykuł ocenia Komisja powołana przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk 

Pedagogicznych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu zgodnie z zasadami i kryteriami recenzowania obowiązującymi w „Przeglądzie Badań 

Edukacyjnych”:https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/about/editorialPolicies#peer

ReviewProcess.  

2. Organizator konkursu przyznaje nagrodę główną (publikacja artykułu w czasopiśmie „Przegląd 

Badań Edukacyjnych”) i wyróżnienia: dyplom, nagrody książkowe. Organizatorzy mogą 

odstąpić od przyznania nagród i wyróżnień w danej edycji konkursu. 

3. Koordynatorka konkursu informuje uczestniczki i uczestników mailowo o wynikach konkursu.  

4. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej: www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs  

oraz na stronie internetowej czasopisma „Przegląd Badań Edukacyjnych”. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestniczki i uczestników wszystkich 

warunków określonych w regulaminie oraz zasad publikowania artykułów opisanych na stronie 

internetowej czasopisma „Przegląd Badań Edukacyjnych”. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem danej edycji 

konkursu.  

3. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu decyzję podejmuje organizator. 

5. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 

6. Regulamin konkursu jest publikowany na stronie: www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs  

 

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. Przystępując do konkursu, uczestniczka/uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w 

celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018r., poz. 1000, z późn. zm.) – załącznik nr 1. 

2. Dane osobowe związane z konkursem są gromadzone w dokumentacji Katedry Pedagogiki 

Szkolnej i będą przetwarzane wyłącznie w związku z konkursem. Uczestniczka/uczestnik 

konkursu ma prawo wglądu i zmian danych osobowych za pośrednictwem 

koordynatorki/koordynatora konkursu. 

3. Uczestniczka/uczestnik konkursu przesyła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

formularzu Karty uczestniczki/uczestnika (załącznik nr 1). 
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