
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ GEOPOLITYCZNY 

 
pod honorowym patronatem 

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie oraz 

JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  

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

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm oraz Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie organizują ,,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 Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie. 

§ 3 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych oraz 

studenci z obszaru, na którym swoją działalność prowadzi Polskie Towarzystwo 

Geopolityczne Oddział Chełm. 

§ 4 

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

a) ,,Polska i Ukraina w grze mocarstw w XXI wieku”, 

b) ,,Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa zasobów naturalnych Polski”, 

c) ,,Nowy Jedwabny Szlak jako narzędzie budowania potęgi Chin”, 

d) ,,Rosja Władimira Putina – geopolityczne wyzwania u progu trzeciego 

dziesięciolecia prezydentury”. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane drukiem  

i nie przedkładane w innych konkursach.  



 

 

 

 

4. Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 100 osób (łącznie w kategorii 

uczniowie/studenci). Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

5. Eseje można nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, PTG Oddział Chełm, ul. Pocztowa 

54, pok. 209, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Konkurs na esej”, w terminie 

do  21 maja 2020 roku oraz obligatoryjnie adres na e-mail: 

ptgchelm@pwszchelm.edu.pl (plik w formacie pdf z podpisem uczestnika), tytuł 

wiadomości: Konkurs na esej. 

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

do wyczerpania limitu miejsc.  

7. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Oceniająca w składzie: 

 Dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie; 

 Płk dr hab. inż. Leszek Elak – kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie; 

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

PTG, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ekologicznego 

i  Epidemiologii PTG,  Oddział Chełm PTG; 

 płk dr Dariusz Dachowicz – nauczyciel akademicki w Katedrze Nauk                       

o Bezpieczeństwie;  

 mjr rez. dr Marek Gąska - nauczyciel akademicki w Katedrze Nauk                                 

o  Bezpieczeństwie, Oddział Chełm PTG; 

 dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG; 

 mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 maja 2020 roku.  

9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Oddziału 

Chełm PTG pwszchelm.edu.pl/oddzialptg. 

10. Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej Konkursu:  

www.pwszchelm.edu.pl/konkursnaesej. 

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 pieniężne, 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 III 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 

merytorycznie przez Komisję Konkursową (załącznik nr 2). 

 

§ 6 

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

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

2. Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu i powinna być 

dostarczona w 2 egzemplarzach, trwale spiętych oraz obligatoryjnie przesłana 

w wersji elektronicznej jako plik pdf na adres ptgchelm@pwszchelm.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 

wykorzystania 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 

Wyższa Szkoła Zawodowa 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 Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie: rektorat@pwszchelm.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@pwszchelm.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 Wyższa Szkoła Zawodowa 

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 Wyższa Szkoła Zawodowa 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, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie 

zgody na ich przetwarzanie. 

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 uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

§ 11 

1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

2. Polskie Towarzystwo Geopolityczne oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

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: ptg@pwszchelm.edu.pl, tel. 82 564 03 59. 

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 

 

 

                                                                                                     

Chełm, 12 marca 2020 r. 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

……………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

……………………………………… 

Szkoła, do której uczęszcza uczestnik 

 

 

………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna1 

 

……………………………………… 

Nazwa uczelni i kierunek studiów2 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

TEMAT PRACY 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wypełniają uczniowie  
2 Wypełniają studenci  



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Kryteria oceny prac konkursowych 

 

I. Temat pracy  

1. Oryginalność tematu i zgodność treści pracy z tematem (pkt 0-3) 

II. Kompozycja pracy 

1. Stosunek objętości pracy do poruszanej problematyki (pkt 0-3) 

2. Dobór tematów podrozdziałów (jeśli dotyczy) (pkt 0-3) 

3. Proporcje w strukturze pracy (pkt 0-3) 

III. Poziom metodologiczny 

1. Sformułowanie hipotezy badawczej/hipotez pomocniczych (pkt 0-3) 

3. Wprowadzenie teoretyczne (pkt 0-3) 

4. Odwołanie się do konkretnego paradygmatu/szkoły badawczej (pkt 0-3) 

IV. Poziom merytoryczny 

1. Dobór źródeł i literatury adekwatny do rodzaju pracy (pkt 0-3) 

2. Wykorzystanie źródeł i literatury przedmiotu (pkt 0-3) 

3. Jasność i zwięzłość argumentacji oraz spójność merytoryczna pracy (pkt 0-3) 

5. Poprawność językowa, stylistyczna i gramatyczna (pkt 0-3) 

6. Jakość merytoryczna wniosków (pkt 0-3) 

V. Warsztat badawczy 

1. Wykorzystana literatura przedmiotu (pkt 0-3) 

2. Zróżnicowanie wykorzystanych materiałów (pkt 0-3) 

3. Zastosowanie aplikacji komputerowych (jeśli dotyczy) (pkt 0-3) 

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

0-3) 

VI. Badanie antyplagiatowe  (Raport podobieństwa serwisu Plagiat.pl) 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

,,Konkurs na esej geopolityczny” 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY/UCZELNI  

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

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/STUDENTA  

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

3. WIEK  …………………....................................................................................... ................................................ 

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

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (w przypadku młodzieży ze szkół ponadpodstawowych) 

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

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 2020 r. poz. 288), 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 OPIEKUNA3  

………………………………….. 

PODPIS UCZNIA/STUDENTA 

……………………………………         

PIECZĘĆ SZKOŁY, DATA4       

                                                           
3 w przypadku uczestnika niepełnoletniego  
4 dotyczy uczestników ze szkół ponadpodstawowych  

*niepotrzebne skreślić  


