
KONKURS NA ESEJ DLA STUDENTÓW/STUDENTEK UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE 

REGULAMIN 

I. Temat: 
Rola nowych technologii w rozwoju demokracji - szansa czy zagrożenie? 
Media społecznościowe redefiniują sposób prowadzenia polityki na całym świecie. Pojawiają się nowe 
wyzwania, takie jak rozpowszechnianie na masową skalę fałszywych informacji w mediach społecznoś-
ciowych (tzw. fake news). Tradycyjne media często nie nadążają za tempem zmian i nie zawsze odpowiada-
ją na w potrzeby nowego rodzaju odbiorców. Na trudną próbę wystawione są wartości tradycyjnych mediów - 
weryfikacja informacji w kilku źródłach, odróżnienie informacji od komentarza, „chiński mur” między redakcją 
i działem reklamy.  
Jak Twoim zdaniem zmiana krajobrazu medialnego wpływa na jakość demokracji? Czy zachodzące na 
świecie zmiany oraz szybki dostęp do informacji są szansą czy zagrożeniem dla ładu oraz społeczno-polity-
cznych relacji we współczesnym świecie?  

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 
1. Konkurs adresowany jest do studentów/studentek uczelni wyższych w Polsce. 
2. Prace oceniane będą przez jury składające się z pracowników/pracowniczek naukowych reprezentują-

cych: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Europejskie Centrum 
Solidarności, Fundację ePaństwo, pismo New Eastern Europe 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim lub angiel-
skim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w żadnych innych konkursach. 

4. Esej należy przesłać drogą elektroniczną w formacie *.odt, *.doc, *.docx lub *.rtf na adres mailowy:  
joanna.talewicz@epf.org.pl   

5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać następujące dane: Uniwersytet, 
Wydział, Instytut, rok studiów. 

6. Praca powinna zawierać przypisy oraz bibliografię.  
7. Objętość pracy: min. 7 stron znormalizowanych (12 600 znaków ze spacjami), max. 20 stron znormali-

zowanych (36 000 znaków ze spacjami). Czcionka: Times New Roman, Rozmiar: 12, Interlinia: 1,5 
wiersza. 

III. Termin i miejsce składania prac: 
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 marca 2017 roku o godzinie 12:00. 

Prace należy przesyłać na adres: joanna.talewicz@epf.org.pl . 

IV. Jury: 
• dr Jacek Kołtan, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności 
• dr Hanna Machińska, Uniwersytet Warszawski 
• dr Małgorzata Kołaczek, Uniwersytet Jagielloński 
• dr Iwona Reichardt, New Eastern Europe 
• Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo 
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V. Nagrody: 
1. Nagrody otrzymają autorzy/autorki trzech najwyżej ocenionych esejów. 
2. Prace dwojga zwycięzców/zwyciężczyń opublikowane zostaną w piśmie New Eastern Europe. 
3. Laureaci/laureatki konkursu uzyskają możliwość darmowego uczestnictwa w tegorocznym Personal 

Democracy Forum, które odbędzie się 6-7 kwietnia 2017 w Europejskim Centrum Solidarności w 
Gdańsku. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia podczas konferencji pokryją organizatorzy 
konkursu. 

VI. Wyłanianie laureatów/laureatek Konkursu: 
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 
2. Zostaną przyznane trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. 
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia: Personal Democracy Forum  

www.pdfcee17.pl i na stronie wydarzenia na Facebooku w dniu 15 marca 2017 roku.    
4. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autorzy/autorki zgadzają się na upublicznienie ich prac. 
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy/uczestniczki akceptują jego Regulamin. 
3. Prace nie będą zwracane. 
4. Konkurs jest częścią międzynarodowej konferencji Personal Democracy Forum CEE 2017 organi-

zowanej przez Fundację ePaństwo oraz TechSoup Europe, TransparenCEE, Urząd Miejski w Gdańsku 
oraz Europejskie Centrum Solidarności ze wsparciem Departamentu Stanu USA, Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego, National Endowment for Democracy oraz Omidyar Network. 
5. Magazyn New Eastern Europe objął konkurs patronatem medialnym. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego 

wymagały okoliczności obiektywne. 
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