„Uniwersytet – przestrzeń wolności”
Studencki konkurs na esej

Organizatorem Konkursu „Uniwersytet – przestrzeń wolności” jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Uniwersytetu Śląskiego i Rada Samorządu Studenckiego w Ośrodku Dydaktycznym UŚl w
Rybniku
Nadsyłanie prac do 31 marca 2012 roku
I. miejsce: laptop
II. miejsce: telefon komórkowy
III. miejsce: nagrody w postaci książek

Fundatorem Nagród jest Pan Marian i Krystyna Marchlikowie
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W studenckim Konkursie „Uniwersytet – przestrzeń wolności” mogą wziąć udział
studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie eseje napisane w języku polskim i dotąd
niepublikowane.
Eseje nadesłane na Konkurs nie mogą brać jednocześnie udziału w innych
konkursach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania
nagrody lub wyróżnienia, jeśli teksty zgłoszone do Konkursu otrzymają laury w
innym konkursie (także w terminie późniejszym, czyli po ogłoszeniu werdyktu Jury).
Eseje w postaci wydruku komputerowego powinny być przesłane w trzech
egzemplarzach na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek
Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku ul. Rudzka 13a, 44-200 Rybnik, z
dopiskiem Konkurs na Esej „Uniwersytet – przestrzeń wolności”. Organizatorzy
konkursu zastrzegają sobie prawo odmowy przyjmowania rękopisów oraz prac
dostarczonych w mniejszej niż wymagana liczbie kopii. Ponadto Organizatorzy nie
powielają nadesłanych prac (dyskietki i inne nośniki elektroniczne nie będą
przyjmowane, prac nie można przesyłać mailem).
Teksty konkursowe należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na
przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym
samym godłem powinna być podpisana osobna koperta obowiązkowo zawierająca
dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, email) oraz krótką
notę biograficzną (data urodzenia, publikacje i inne istotne informacje). Koperta
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powinna być zaklejona i przesłana w jednym egzemplarzu wraz z kopiami tekstów
konkursowych.
Koperta zewnętrzna – zawierająca kopie prac konkursowych i kopertę z danymi –
może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub
kurierskich). Teksty przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowane oraz sprawdzone
pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.
Teksty zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi, podobnie jak zestawy nie
spełniające wymogów formalnych niniejszego regulaminu.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 kwietnia 2012 roku. Uczestnicy zostaną
poinformowani o werdykcie Jury za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto
zostanie on opublikowany. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomienie pocztą elektroniczną.
Wszystkie nagrodzone w Konkursie eseje, w tym teksty wytypowane przez Jury do
druku, zostaną nieodpłatnie i jednorazowo wykorzystane przez Organizatorów w celu
opublikowania w antologii konkursowej.
Przesłanie pracy na Konkurs „Uniwersytet – przestrzeń wolności” jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Nadesłane eseje oceni jury w następującym składzie:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – przewodniczący
dr Mariusz Jochemczyk
dr Jacek Kurek
dr hab. Zbigniew Kadłubek
Monika Bobrzyk (sekretarz konkursu)
Dominik Sładek

