Zał. do uchwały Nr 291/233/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lutego 2013 r.

REGULAMIN
konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich
w Województwie Mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
EDYCJA 2013

§ 1.
1. W celu rozbudzenia w środowisku akademickim oraz wśród młodzieży akademickiej
zainteresowania obszarami wiejskimi, a w szczególności pogłębienie wiedzy o różnych
formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Województwie Mazowieckim, ustanawia się nagrodę Marszałka Województwa
Mazowieckiego za najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów
wiejskich w Województwie Mazowieckim.
2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu na
najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie
Mazowieckim.
§ 2.
Pula nagród finansowych i rzeczowych w Konkursie wynosi 20.000 zł brutto.
I stopień – nagroda pieniężna do 7.000 zł netto;
II stopień – nagroda pieniężna do 5.000 zł netto;
III stopień – nagroda pieniężna do 3.000 zł netto;
Wyróżnienia – nagroda pieniężna do 1.000 zł netto.
Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do
V stopni.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz promotorzy otrzymują pamiątkowe gadżety
promujące PROW i KSOW.
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§ 3.
1. Organizatorem konkursu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
2. Patronat nad konkursem obejmuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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§ 4.
Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia powoła Komisję
Konkursową w składzie do 5 osób.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) kwalifikacja do oceny nadesłanych prac magisterskich;
2) ocena nadesłanych prac magisterskich;
3) przyznanie nagród.
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§ 5.
Konkurs jest adresowany do studentów uczelni wyższych, w pierwszej kolejności do tych,
które zgłosiły deklarację partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w Województwie Mazowieckim.
W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione do dnia 1 października 2013 r.
Wymagane jest, by praca magisterska była przedmiotem obrony nie wcześniej niż w 2010 r.
Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim.
W konkursie mogą brać udział jedynie prace magisterskie, które zostały ocenione na
egzaminie magisterskim oceną bardzo dobrą.
Karty zgłoszeniowe oraz prace na konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście w
terminie do dnia 11 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.
§ 6.
Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są
z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, a w szczególności z:
1) wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji
najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych
środków;
2) wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów
wiejskich;
3) badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
4) badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
5) turystyką na obszarach wiejskich;
6) wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
7) rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
8) organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.
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§ 7.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie wskazanym w § 5 ust. 6:
1) pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym (dyskietka lub
CD);
2) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu;
3) zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy ocenę
oraz fakt, że termin obrony pracy magisterskiej spełnia warunki określone w § 5 ust.
2 i 3 lub odpisu dyplomu (dopuszcza się kserokopie poświadczone za zgodność z
oryginałem);
4) jednostronnego streszczenia pracy magisterskiej;
5) zgody na publikację pracy po korekcie redakcyjnej oraz zamieszczenie jej treści na stronie
internetowej www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl bez uiszczania honorarium
autorskiego wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych.
Materiały wymienione w ust. 1, z wyłączeniem formularzy zgłoszeniowych oraz prac
nagrodzonych, zostaną zwrócone autorom po zakończeniu konkursu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz członkowie Komisji Konkursowej.
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§ 8.
Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie
do dnia 13 grudnia 2013 r. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl Laureaci zostaną również
poinformowani o otrzymaniu nagrody pisemnie na adres podany w zgłoszeniu
konkursowym.
Zakończenie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Laureaci konkursu
zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie uroczystości jego zakończenia.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane w formie przelewu bankowego na rachunek
wskazany przez laureata w terminie do 31 grudnia 2013 roku.
Decyzja Komisji Konkursowej co do oceny prac magisterskich oraz przyznania nagród
jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatorów,
Komisję Konkursową lub któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej informacji,
po lub przed przyznaniem przez Komisję Konkursową nagrody wskazanej w niniejszym
regulaminie, iż nagrodzona praca magisterska stanowi plagiat, lub że w jakikolwiek inny
sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu,
organizatorowi przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia
wątpliwości;
2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu
i przekazania jej na rzecz innego uczestnika;
3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w konkursie;
4) w przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody, a w przypadku
nagrody I stopnia domagania się zwrotu kosztów publikacji pracy w formie
książkowej.
Od nagród pieniężnych stosowny podatek odprowadzi Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Prawo Laureata konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek
z nagród określonych niniejszym regulaminem jest niezbywalne.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
W przypadku, gdy Laureat konkursu nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystości
zakończenia konkursu, pamiątkowe gadżety będą do odebrania w Departamencie
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W przypadku nieodebrania nagrody lub/ i niewskazania numeru konta bankowego w
terminie określonym w ust. 7 Laureat konkursu traci prawo do przyznanej nagrody.
W przypadku zmiany adresu wskazanego w formularzu zgłoszenia, uczestnik konkursu
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatorów na piśmie, podając nowy
adres. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszego regulaminu, może spowodować utratę nagrody, w zależności od decyzji
organizatora.

§ 9.
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
zorganizowanie Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich
w Województwie Mazowieckim
pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
EDYCJA 2013

Informacje wstępne
1. Tytuł pracy magisterskiej
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
2. Data obrony pracy
..................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Wydział, kierunek studiów
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Informacje o autorze
5. Imię i nazwisko autora pracy
...................................................................................................................................................
6. Adres do korespondencji
...................................................................................................................................................
7. Numer telefonu oraz e-mail
...................................................................................................................................................

Informacje o promotorze
8. Imię i nazwisko promotora pracy
...................................................................................................................................................
9. Adres do korespondencji
...................................................................................................................................................
10. Numer telefonu oraz e-mail
...................................................................................................................................................

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że
zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania.
……………………………………….
Data i czytelny podpis autora pracy magisterskiej

……………………………………...
Data i czytelny podpis promotora

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z
udziałem w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich
w Województwie Mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego we
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
………………………………………………
Data i czytelny podpis autora pracy magisterskiej
Administratorem tak zebranych danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane do celów przeprowadzenia konkursu. Podanie danych jest
dobrowolne, a udostępnianie ich nie jest przewidywane.

Oświadczenie autora pracy:
Oświadczam, ze jestem autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu zawarte
w Regulaminie.
...............................................................
Data i czytelny podpis

