
Regulamin Konkursu Nowe Spojrzenie na Polskę 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 
„Nowe Spojrzenie na Polskę”, zwanego dalej „Konkursem”, którego celem jest 
wyłonienie najlepszego eseju, analizującego wyniki sondażu i ankiety 
przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej „Jesteśmy różni. Jesteśmy 
Polską.” 

2. Organizatorami Konkursu są wspólnie Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10a oraz Kultura Niepodległa, zwane dalej 
„Organizatorami”. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.batory.org.pl,  
www.kulturaniepodlegla.pl.  
 

§2 

Nagroda główna zostanie przyznana za esej1, najlepiej realizujący następujące warunki: 

1. Jest autorskim Nowym Spojrzeniem na Polskę na podstawie sondażu „Sto pytań na 
stulecie niepodległości” i ankiety dostępnych na stronie www.jakajestpolska.pl. 

2. Cechuje się wnikliwością dziennikarską. 
3. Nie był publikowany w żadnych mediach. 
4. Został przygotowany na najwyższym poziomie dziennikarskim. 
5. Nie narusza praw osób trzecich. 

 
§3 

Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5,5 tys. brutto. Zwycięski 
esej zostanie też opublikowany, w Onet.pl w terminie zaakceptowanym przez wydawcę. 

 
§4 

1. Eseje na Konkurs można przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 2 
maja 2019 roku.  

2. Eseje zgłaszają sami autorzy za pośrednictwem formularza na stronie: 
www.batory.org.pl  

                                                           
1
 gatunek publicystyczny, dyskursywny i subiektywny, podejmujący aktualną problematykę o charakterze społeczno-politycznym, 

kulturalnym, w którym autor dąży do wielostronnego ukazania tematu. Zakłada swobodę twórczą zarówno w ujęciu rozważanego tematu, 
jak i sposobie prowadzenia narracji, doborze norm stylistycznych (z zachowaniem etykiety językowej). Struktura nie jest objęta ściśle 
określonymi normami, ramy kompozycyjne elastyczne, respektowana trójdzielność budowy.  

 

http://www.batory.org.pl/
http://www.kulturaniepodlegla.pl/
http://www.jakajestpolska.pl/
http://www.batory.org.pl/


3. Jeden autor może zgłosić do  Konkursu jeden swój esej. 
4. Przyjmowane są teksty w formacie A4, standardowego druku, których długość nie 

przekracza 10 tys. znaków (ze spacjami). 

 
§5 

1. Decyzje o przyznaniu nagród podejmie Jury Konkursu powołane przez 
Organizatorów. 

2. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów i Onet.pl. 
3. Jury Konkursu ma prawo do innego podziału nagrody lub nieprzyznania nagrody 

w przypadku braku esejów spełniających kryteria konkursowe. Ponadto, Jury może 
przyznać wyróżnienia. 

4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www.batory.org.pl,  

www.kulturaniepodlegla.pl w terminie do 26 maja 2019.  
6. Nagroda pieniężna po potrąceniu zryczałtowanego podatku zostanie przekazana 

przelewem na rachunek bankowy laureata. 

 
§6 

1. Organizatorzy uzyskują prawo do nieodpłatnego korzystania ze zwycięskiego eseju 
oraz jego fragmentów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,  na wszelkich 
polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy eseju; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami - wprowadzanie eseju do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania - publiczne udostępnianie eseju w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
tym za pośrednictwem sieci komputerowych, w szczególności Internet. 

2. Przeniesienie praw autorskich zgodnie z pkt. 1 obejmuje prawo do rozpowszechniania 
eseju na zasadach licencji Creative Commons  ”Uznanie autorstwa – Na tych samych 
warunkach 3.0 Polska” oraz wyłączne prawo do rozporządzania oraz zezwalania na 
rozpowszechnianie oraz korzystania ze wszelkich opracowań eseju (prawa zależne), a 
w szczególności ich adaptacji, przeróbek lub tłumaczeń, jak i rozporządzania i 
korzystania z fragmentów eseju oraz wykorzystywania eseju lub jego dowolnych 
fragmentów w innych utworach. 

3. Laureat zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać swoich autorskich praw osobistych 
w stosunku do eseju, w związku z rozporządzaniem i korzystaniem z eseju przez 
Organizatorów. 

http://www.batory.org.pl/
http://www.kulturaniepodlegla.pl/


 
 

§7 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
2. Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami Konkursu i udzielania 

informacji o Konkursie jest Alicja Zaczek-Żmijewska. Adres e-mail: 
azmijewska@batory.org.pl 

 

Warszawa, marzec 2019 
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