Regulamin konkursu pod nazwą
„Inflacja w życiu codziennym”
(„Konkurs”)
§1
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP: 525 000 84 07 REGON:
000001502 („Organizator”). Partnerem merytorycznym w konkursie jest Instytut Filozofii i
Socjologii PAN w Warszawie.
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§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zebranie materiałów (relacji) w formie tekstowej, przedstawiających
życie codzienne ich Autorów w czasie trwania wysokiej inflacji oraz wyłonienie
najlepszych opracowań.
Na potrzeby Regulaminu przez słowa materiał/relacja rozumie się dowolną formę
dziennika, pamiętnika, bloga, scenariusza, zapisu stenotypicznego, który jest przesłany w
formie pliku tekstowego. Uczestnicy mogą jednak dołączać zdjęcia, filmy, rysunki i inne
załączniki, które uważają za istotne.
§3
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia. Dopuszczalne są
pamiętniki pisane przez osobę niepełnoletnią, która ukończy 18 lat w 2023 roku z tym, że
zgłaszającym formalnie materiał do Konkursu jest opiekun prawny tej osoby. Dopuszczalne
są pamiętniki pisane wspólnie przez osobę pełnoletnią z innymi członkami gospodarstwa
domowego z tym, że zgłaszającym formalnie materiał do Konkursu jest zawsze osoba
pełnoletnia.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy: Organizatora, zespołu Partnera, sponsorów
Konkursu i sponsorów Nagród, jak również krewni, małżonkowie i powinowaci tych osób.
Uczestnikiem mogą być wyłącznie osoby, które podpisały i doręczyły na adres mailowy
pamietniki@sgh.waw.pl lub adres siedziby Organizatora deklaracje uczestnictwa w postaci
elektronicznej lub pisemnej.

§4
Przebieg Konkursu
1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przesłać do dnia 20.03.2023 roku materiał (relację)
wraz z oświadczeniem. Uczestnicy mogą również uzupełnić przesłane materiały o
wypełniony kwestionariusz, znajdujący się na stronie: www.sgh.waw.pl/pamietniki. Prace
należy przesłać mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana) lub pocztą tradycyjną:
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa.
2. W Konkursie prezentowane być mogą wyłącznie takie prace, które spełniają następujące
warunki:

a) pełne prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) przysługują wyłącznie i w całości
Uczestnikowi;
b) praca nie narusza jakichkolwiek praw, uprawnień, prawnie chronionych interesów ani
dóbr osobistych jakichkolwiek osób;
c) praca nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d) przeniesienie na Organizatora praw do danej pracy nie jest w jakikolwiek sposób
ograniczone ani wyłączone, w szczególności prawa te nie są przedmiotem zajęcia ani
jakiegokolwiek pierwszeństwa (pierwokupu, odkupu itp.) jakiegokolwiek podmiotu.
e) praca nie była zgłoszona w żadnym innym konkursie.
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§5
Komisja Konkursowa
Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatora. Organizator może dokonywać
zmian składu Komisji Konkursowej w trakcie trwania Konkursu.
Komisja Konkursowa składa się z od 3 do 7 osób, a w jej skład wchodzą zarówno
członkowie zespołu badawczego (SGH i IFiS PAN), jak i inne osoby powołane do tej roli
przez Organizatora Konkursu.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje dotyczące Konkursu, w szczególności:
a) przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz
b) wybiera prace lub fragmenty prac przeznaczone do publikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo redakcji i dokonywania skrótów prac przeznaczonych
do publikacji.

§7
Kryteria oceny
1. Ocena pamiętników uwzględnia autentyczność oraz wszechstronność opisu, tzn. poruszania
wielu aspektów życia codziennego związanego z pracą, czasem wolnym, rodziną, relacjami
społecznymi, itp.
2. Ocenie nie podlegają walory literackie, styl, błędy językowe itp., czy poziom doznawanych
nieszczęść, krzywd, itp.
§7
Nagrody
1. Przewidziane są następujące nagrody i wyróżnienia:
a) I nagroda – 5000 zł netto,
b) II nagroda – 4000 zł netto,
c) III nagroda – 3000 zł netto,
d) pięć wyróżnień – po 1500 zł netto,
e) Nagroda Rektora SGH dla prowadzących własną działalność/właścicieli małych
firm - 3000 zł netto,
2. Partnerzy i sponsorzy konkursu mogą przyznawać dodatkowe wyróżnienia na podstawie
odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną o tym powiadomieni droga mailową lub telefoniczną
niezwłocznie po zakończeniu prac Jury. Wynik zostanie również podany do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Organizatora, o ile uczestnik wyrazi zgodę na
publikację
4. Nagrody przekazane zostaną przelewem na wskazane przez Laureata konto w przeciągu 30
dni roboczych od dostarczenia przez nagrodzonych informacji niezbędnych do dokonania
przelewu. Dodatkowe wyróżnienia i nagrody przyznawane przez partnerów i sponsorów
konkursu przekazywane są zgodnie z wyznaczonym przez nich harmonogramem.
5. Na wniosek Komisji Konkursowej Organizator może dokonać innego podziału nagród, o
ile nie spowoduje to zmniejszenia ogólnej kwoty przyznanych nagród.
§7
Koszty uczestnictwa
1. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty uczestnictwa w
Konkursie.
2. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów w zamian
za publikację i wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej ani za
uczestnictwo w wystąpieniach publicznych związanych z konkursem.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§8
Postanowienia końcowe
Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Dane
osobowe uczestników przetwarzane są w celu zgłoszenia do konkursu, uczestnictwa w
nim oraz informowania o jego wynikach, a także opracowania wniosków badawczych
wynikających z opisu sytuacji ogólnej i finansowej zawartej w pracy konkursowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.
2 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), a także art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 z późn.zm.). Zgodę można wycofać w dowolnym
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
jej cofnięciem. Pełna treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych
uczestników dostępna jest w formularzu zgłoszeniowym (oświadczenie) do konkursu.
Pamiętniki laureatów konkursu mogą być publikowane lub rozpowszechniane w całości
lub fragmentach, w przypadku, gdy laureaci wyrażą zgodę na takie publikowanie lub
rozpowszechnianie pracy konkursowej.
Na wniosek uczestników Konkursu dane osobowe mogą być zanonimizowane, a
nadesłane prace opatrzone godłem.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminowych warunków
uczestnictwa.
W sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzja należy do
Organizatora. Pytania należy kierować na adres pamietniki@sgh.waw.pl.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 r.

