
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

……………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

……………………………………… 

Uczelnia i kierunek studiów/szkoła 

 

 

………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna1 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

………………………………………………….. 

 

TEMAT PRACY 

................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
1 Wypełniają uczniowie  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Kryteria oceny prac konkursowych – edycja III 

 

 

 

I. Temat pracy 

1. Oryginalność tematu i zgodność treści pracy z tematem. 

II. Kompozycja pracy 

1. Stosunek objętości pracy do poruszanej problematyki. 

2. Proporcje w strukturze pracy. 

III. Poziom metodologiczny 

1. Sformułowanie hipotezy badawczej/hipotez pomocniczych. 

2. Wprowadzenie teoretyczne. 

3. Odwołanie się do konkretnego paradygmatu/szkoły badawczej. 

IV. Poziom merytoryczny 

1. Dobór źródeł i literatury przedmiotu adekwatny do rodzaju pracy. 

2. Wykorzystanie źródeł i literatury przedmiotu. 

3. Jasność i zwięzłość argumentacji oraz spójność merytoryczna pracy. 

4. Poprawność językowa, stylistyczna i gramatyczna. 

V. Warsztat badawczy 

1. Wykorzystana literatura przedmiotu 

2. Zróżnicowanie wykorzystanych materiałów 

3. Opracowanie graficzne (mapy, rysunki, ikonografia, tabele, wykresy, infografiki itp.) 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

,,Konkurs na esej geopolityczny – edycja III” 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY/UCZELNI  

………………………………………………............................................................................................................ 

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/STUDENTA  

……………………………………………………………………………………………………..…….…....…..... 

3. WIEK2  …………………....................................................................................................................................... 

4. TELEFON/ E-MAIL…………………………………………………….……….………….….…. 

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA3………………………….……………………………………………… 

6. KONTAKT DO NAUCZYCIELA: TELEFON/E-MAIL……………………………………………...……………… 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na esej geopolityczny oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie 

Towarzystwo Geopolityczne oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie moich danych osobowych/danych mojego 

dziecka/wychowanka*, zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, a także w celach  

udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

           Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/mojego dziecka/wychowanka*, w związku 

z udziałem w Konkursie. Oświadczam, iż zostałem/-łam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych jest Polskie 

Towarzystwo Geopolityczne, ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26, 30-198 Kraków i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka/wychowanka*, prawo żądania sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania  danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 

w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie. 

 Ponadto wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/wychowanka*, którego jestem 

prawnym opiekunem*, w szczególności w przypadku wyłonienia go jako laureata konkursu. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 

wykorzystania wizerunku, w tym w publikacjach, a także na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Polskiego Towarzystwa 

Geopolitycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, 

której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

……..…………………………… 

PODPIS OPIEKUNA4  

………………………………….. 

PODPIS UCZNIA/STUDENTA 

……………………………………         

PIECZĘĆ SZKOŁY, DATA5      

                                                            
2 Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych  
3 Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych 
4 Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych 
5 Dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych 


