INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU
To super, że chcesz wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na esej „Po pandemii: inny
świat, gorszy świat, lepszy świat?”
Dzięki temu dołączasz do ważnego grona osób, które serio traktują wyzwanie, jakim jest
nasza wspólna przyszłość.
Gorąco witamy!
Pamiętaj, że w tym konkursie udział mogą wziąć tylko tegoroczni maturzyści (matura w
roku 2021), uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy 12 lipca 2021 r. będą mieli
ukończone 18 lat.
Jeżeli spełniasz to kryterium, to żeby wziąć udział w konkursie, postępuj kolejno według tej
instrukcji.
1. Przeczytaj uważnie regulamin.
2. Wydrukuj zgłoszenie wraz z wymaganymi dołączonymi zgodami.
3. Jeżeli skończyłeś 18 lat, starannie wypełnij i podpisz zgłoszenie i dołączone zgody
oraz oświadczenie.
4. Jeżeli w chwili wypełniania zgłoszenia nie skończyłeś 18 lat, ale skończysz je przed 12
lipca 2021, poproś rodziców/prawnych opiekunów, żeby w twoim imieniu podpisali
zgłoszenie i dołączone zgody oraz oświadczenie.
5. Zwróć uwagę, że aby zgłoszenie mogło być przyjęte, podpisy twoje (jeśli skończyłeś 18
lat) lub twoje oraz twoich rodziców/opiekunów (jeśli 18 lat skończysz do 12 lipca 2021
r.) muszą być złożone pod:
- zgłoszeniem udziału w konkursie
- zgodą wymaganą przez RODO
- zgodą na nieodpłatną publikację twojej pracy pod twoim nazwiskiem w Almanachu
Młodego Concilium i w mediach wybranych przez organizatora, oraz na bezterminowe
umieszczenie jej w publicznie dostępnej bazie nadesłanych prac
- oświadczeniem o samodzielnym autorstwie, które oznacza, że nikt nie pomagał ci w
przygotowaniu i pisaniu pracy zgłoszonej na konkurs.
6. Wypełnione dokumenty zeskanuj lub sfotografuj i nie później niż 31 stycznia 2021 r.
wyślij mailem na adres: mlodeconcilium@civitas.edu,pl
7. Wyżej wymienione dokumenty zachowaj, bo jeśli znajdziesz się w 20-osobowym finale,
będziesz musiał wysłać je do nas tradycyjną pocztą.
8. Najpóźniej 15 lutego 2021 r. na ten adres mailowy, z którego wysłałeś zgłoszenie,
otrzymasz elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia i swój numer uczestnika.
9. Od tej pory komunikując się z nami podpisuj się wyłącznie tym numerem.
10. Wszystkie kompletne i wysłane w terminie zgłoszenia zostaną przyjęte przez
organizatorów.

11. Po wysłaniu zgłoszenia przystąp do pracy nad swoim esejem. Pamiętaj, że objętość
twojej pracy powinna wynosić nie mniej niż 6 tys. i nie więcej, niż 12 tys. znaków liczonych
ze spacjami (liczone wraz z ewentualnymi przypisami i/lub bibliografią – które nie są
konieczne, jeśli podanie źródła następuje przy cytacie w tekście). Prace krótsze lub
dłuższe nie będą oceniane.
12. Gdy uznasz, że twoja praca jest gotowa, ale nie później niż 7 marca 2021 r., podpisz ją
na samej górze twojego tekstu przyznanym ci numerem uczestnika, zapisz w
formacie word i wyślij mailem na ten sam adres mailowy: mlodeconcilium1@civitas.edu.pl.
(uwaga, jest PRAWIE taki sam, jak mail do zgłoszenia uczestnictwa, ale ma jeszcze „1” na
końcu) W temacie maila KONIECZNE wpisz słowo „Konkurs” i swój numer uczestnika.
13. Pamiętaj, żeby wysłany na konkurs esej podpisać wyłącznie numerem uczestnika.
Zapewni to anonimowość, która jest gwarancją bezstronności przy ocenie prac.
Przypisanie twoich osobistych danych do pracy nastąpi dopiero po zakończeniu procesu
oceniania prac.
14. Do 4 kwietnia 2021 r. dostaniesz mailową wiadomość, jeżeli Twoja praca zostanie
zakwalifikowana do finałowej setki.
15. Do 9 maja 2021 r. dostaniesz mailową wiadomość, jeżeli Twoja praca zostanie
zaliczona do 20 najlepszych, z których ogół członków Concilium Civitas wybierze 10
nagrodzonych prac.
16. Do 6 czerwca 2021 r. dostaniesz wiadomość, jeżeli Twoja praca znajdzie się wśród 10
nagrodzonych prac. i zgodnie z regulaminem będziesz mógł wziąć udział w podziale
nagród fundowanych przez uczelnie partnerskie oraz przez Fundację Collegium Civitas.
POWODZENIA!
(Jeśli czegoś jeszcze z tej instrukcji nie jesteś pewien, możesz spytać nas, pisząc na maila
kk2019@civitas.edu.pl)

