
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI”  

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ 

 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Radomki” z siedzibą w Radomiu przy ul. Wernera 9/11.  

2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy licencjackiej, magisterskiej, 

doktorskiej poświęconej tematyce związanej z gminami tworzącymi Lokalną Grupę 

Działania „Razem dla Radomki”: tj. Jedliosk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, 

Zakrzew.   

4. Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie historii tego obszaru, jego 

kultury, gospodarki, a także na wskazanie rozwiązao innowacyjnych stosowanych w 

przedsiębiorstwach z terenu LGD. 

 

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa 

 

1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż 

praca konkursowa została wykonana przez niego osobiście.  

2. Uczestnik zgłaszający pracę do konkursu automatycznie wyraża zgodę na możliwośd 

późniejszych bezpłatnych publikacji całości pracy lub jej fragmentów w formie 

wydawnictwa oraz zamieszczenia na stronach internetowych Organizatora.  

3. Prace konkursowe zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni powołane do tego 

celu Jury. 

4. Do składu Jury będą powołani przedstawiciele Organizatora oraz osoby posiadające 

odpowiednią wiedzę i wykształcenie związane z zakresem tematycznym konkursu.  

5. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Jury bierze pod uwagę w szczególności: jakośd 

merytoryczną pracy, nowatorski i twórczy charakter pracy, edytorski poziom pracy. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo niniejszego regulaminu. W 

przypadku nieotrzymania w którejkolwiek kategorii prac odpowiadających warunkom 



przyznania nagrody głównej, Jury może zdecydowad o przeniesieniu nagrody głównej 

do innej kategorii wiekowej. 

7.  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

 

 

III. Praca Konkursowa 

1.  Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonad autor pracy lub jej promotor po 

uzyskaniu  zgody autora na zgłoszenie pracy 

2. Uczestnikami konkursu mogą byd osoby, które obroniły zgłaszaną pracę konkursową 

w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 20 listopada 2012 r. 

3.  Nadesłane prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach: 

 Praca licencjacka 

 Praca magisterska 

 Praca doktorska 

 

4. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości: 1000,00 zł za 

najlepszą pracę licencjacką, 2000,00 zł za najlepszą pracę magisterską, 3000,00 za 

najlepszą pracę doktorską. 

 

5. Od otrzymanych nagród Zwycięzca zobligowany jest opłacid podatek dochodowy 

od otrzymanej nagrody.  

 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej 

wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie 

www.razemdlaradomki.pl/konkursnaprace) w terminie do 20 listopada 2012 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) 

7. Prace powinny zostad nadesłane w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz nagrane na 

nośniku elektronicznym – pocztą lub dostarczyd osobiście na adres Organizatora: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 26-

600 Radom, telefon 48 38 58 996.  

8.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

 

 

http://www.razemdlaradomki.pl/konkursnaprace


IV. Uwagi końcowe. 

1.  Wszystkie zgłoszone prace pozostają w archiwum Organizatora konkursu. 

2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD/DVD na którym została zamieszczona praca 

konkursowa oraz egzemplarz w wersji papierowej pozostaje własnością Organizatora. 

3.  Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia  

 

Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


