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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

NA ESEJ GEOPOLITYCZNY 

edycja IV 
pod honorowym patronatem 

JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie  

   dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PANS w Chełmie oraz 

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PANS w Chełmie  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm we współpracy z Katedrą Stosunków 

Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Studenckim 

Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych w Chełmie organizują ogólnopolski ,,Konkurs na esej geopolityczny”, zwany 

dalej Konkursem. 

§ 2 

Celem Konkursu jest: 

1) popularyzacja geopolityki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów; 

2) rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej wiedzy badającej wpływ 

czynników geograficznych na prowadzenie polityki zagranicznej państw i ich zgrupowań 

oraz na kształtowanie się ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego; 

3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki; 

4) promocja Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych w Chełmie. 

§ 3 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych oraz 

studenci. 

§ 4 

1. Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów: 

− Zakończenie wojny na Ukrainie – scenariusze, zwycięzcy, przegrani 

− Agresja Rosji na Ukrainę – czy to starcie cywilizacji? 

− Węgierska geopolityka AD 2023. W co gra Viktor Orban? 

− Czy starcie ChRL-USA na Pacyfiku jest nieuniknione ? 

− Problemy środowiskowe a dalszy rozwój Chińskiej Republiki Ludowej 

− Wojna to pokój – o imperializmie we współczesnym świecie.  

 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
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3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane drukiem  

i nie przedkładane w innych konkursach.  

4. Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 60 osób (łącznie w kategorii 

uczniowie/studenci). Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

5. Eseje należy przesłać w wersji elektronicznej na adres isurowiec@panschelm.edu.pl 

jako plik pdf, a w tytule wiadomości umieścić adnotację ,,IV Konkurs na esej”. 

Termin nadsyłania prac upływa 18 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00. Na osobie 

przesyłającej ciąży obowiązek upewnienia się, że esej został skutecznie dostarczony 

do adresata. 

6. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszenia przyjmowane są 

do wyczerpania limitu miejsc. Każda z prac zostanie oceniona przez dwóch 

recenzentów.  

7. Za organizację konkursu odpowiada Komisja konkursowa w składzie: 

− dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie; 

− dr Jurij Hajduk – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; 

− dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PANS w Chełmie – członek Rady Naukowej 

PTG; 

− dr Magdalena Kawa – opiekunka Studenckiego Koła Naukowego SM; 

− dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG - sekretarz; 

− mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG; 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 28 kwietnia 2023 roku.  

9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie 

panschelm.edu.pl/konkursptg_sm 

10. Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej Konkursu: panschelm.edu.pl/konkursptg_sm 

11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i dyplomów. 

 

§ 5 

1. Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie 

w kategorii uczniowie/studenci) nagrody rzeczowe i książkowe. Wszyscy Uczestnicy 

Konkursu otrzymają dyplomy. 

2. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, 

określoną przez Komisję Konkursową.  

3. 10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) 

zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady 

Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez 

konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie. 

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez 

Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 

5. Prace konkursowe zostaną zakodowane po przesłaniu do organizatorów i będą 

podlegały weryfikacji w systemie antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia 

naruszenia prawa autorskiego praca zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie oceniana 

(załącznik nr 2). 

 



 

  
 

3 
 

 

 

§ 6 

1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość 

czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). 

2. Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu. Możliwe jest przesłanie 

pracy pocztą lub w wersji elektronicznej jako plik pdf na adres 

isurowiec@panschelm.edu.pl, tytuł wiadomości e-mail: Konkurs na esej. 

3. Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego  Regulaminu. 

4. Wraz z esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat 

przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3). 

5. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie. 

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych uczestników są: Polskie Towarzystwo 

Geopolityczne, ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26, 30-198 Kraków oraz Państwowa 

Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 

Chełm, jako organizatorzy Konkursu. Dane kontaktowe Polskiego Towarzystwa 

Geopolitycznego: email: ptg@ptg.edu.pl oraz Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych Chełmie: rektorat@panschelm.edu.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor 

Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@panschelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych 

ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Konkursu.  

4. Polskie Towarzystwo Geopolityczne oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Chełmie przetwarzają dane osobowe w celach zorganizowania i przeprowadzenia 

Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania nagród 

i dyplomów, w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także 

w celach marketingowych i archiwalnych.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne 

do udziału w Konkursie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

wyżej celów. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Polskie Towarzystwo 

Geopolityczne oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie powierzą 

podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo 

żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich 

danych osobowych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich 

przetwarzanie. 
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9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na  niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Wszystkie  osoby  biorące  udział  w Konkursie wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie 

przez PANS  w  Chełmie  danych  osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  

i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  

95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem Konkursu. 

§ 8 

1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

2. Polskie Towarzystwo Geopolityczne oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Chełmie zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji 

o uczestnikach Konkursu.  

3. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Oddział 

Chełm  PTG, dr Iwona Lasek-Surowiec, e-mail: isurowiec@panschelm.edu.pl, 

tel. 82 564 03 59 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek). 

4. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny 

oraz niewyłonienia laureatów. 

5. Zastrzega się możliwość zmian niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.  

6. Organizatorom Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów 

powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 
  

Iwona Lasek-Surowiec 

……………………………… 

Przewodnicząca Oddziału Chełm 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne 

                                                                                              


