REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
NT.

TERAZ POLSKA TURYSTYKA
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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się regulamin konkursu prac magisterskich dotyczących rozwoju i promocji turystyki
krajowej oraz przyjazdowej do Polski, zwany dalej „Konkursem”.
§2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej, w siedzibie
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz na stronach internetowych: www.pot.gov.pl,
www.terazpolska.pl
§4
Uczestnikiem I edycji Konkursu może być absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę
magisterską o tematyce określonej w § 7 pkt.1 Regulaminu.
§5
1. Konkurs trwa od chwili publikacji ogłoszenia o Konkursie w Serwisie za pośrednictwem sieci
Internet w ramach profilu Organizatora: @pot.gov.pl na Facebooku oraz na stronie
korporacyjnej POT i Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego: @terazpolska.pl na Facebooka,
blogu i stronie korporacyjnej Fundacji do dnia 30.08.2022 r. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi do 30.10.2022 r.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Rozdział II. Organizatorzy Konkursu
§6
Organizatorami Konkursu są Polska Organizacja Turystyczna (zwana dalej POT) we współpracy
z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego (zwana dalej „Fundacją”).

Rozdział III. Przedmiot Konkursu
§7
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu tematyki
Konkursu, obronionych w szkołach wyższych określonych w § 4 Regulaminu oraz zwiększenie
społecznej świadomości na temat polskiej turystyki oraz popularyzacja wiedzy z aktualnego
zakresu turystyki krajowej i przyjazdowej do Polski.
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1. Tematyką Konkursu jest: „Rozwój i promocja turystyki krajowej oraz przyjazdowej
do Polski”, a także związana z tym problematyka (w tym konkurencyjność oferty
turystycznej, produkty turystyczne, turystyczna marka regionów i miast Polski).
Oczekiwane są prace magisterskie poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia
potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju turystyki w
Polsce.
2. Celem Konkursu jest promocja młodych utalentowanych ludzi, których pasja i poziom wiedzy
o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce w kraju i za granicą
zostały starannie zawarte w obronionych pracach magisterskich.
3. Nadrzędnym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich
dokonań oraz ich wyróżnienie – na rzecz kształtowania promocji i rozwoju gospodarki
turystycznej Polski z udziałem przyszłych ekspertów, liderów w środowisku nauki i
turystyki kraju.

Rozdział IV. Nagrody dla autorów prac magisterskich
§8
1. Pula nagród dla autorów prac magisterskich w Konkursie składa się z nagród głównych
i wyróżnień.
2. Nagrody główne stanowią nagrody pieniężne ufundowane przez POT w następującym
wymiarze:
za I miejsce – 5 000 zł,
za II miejsce – 3 000 zł,
za III miejsce – 2 000 zł.
3. W przypadku decyzji Kapituły Konkursu o nieprzyznaniu nagrody I, II lub III stopnia lub
przyznaniu nagród ex equo, podział kwoty nagród pieniężnych może być inny od
wymienionego w § 7 ust. 2, jednak musi mieścić się w łącznej kwocie nagród wskazanej w ust.
2 powyżej. Kwoty nagród z ust. 2 powyżej – są kwotami brutto.
4. Wyróżnienie jest przyznawane w formie dyplomu gratulacyjnego.
5. Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora, może zostać umieszczona na stronie
internetowej pot.gov.pl
6. Realizacja zobowiązań, związanych z przekazaniem nagród finansowych Laureatom, nastąpi
w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia Laureatów.
7. Organizatorzy uprawnieni są do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków
wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu
§9
1. Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie
akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatorów.
3. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.
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4. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz recenzenta
ocenę co najmniej bardzo dobrą.
5. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie w
relacjach medialnych wizerunku jej autora.
§ 10
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie oryginalne, obronione prace magisterskie, do
których przysługują autorowi nieograniczone prawa autorskie.
2. W I edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione po 1.01.2020 roku.
3. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie; www.pot.gov.pl oraz dołączenie do niego wymaganych załączników.
4. Do załączników o których mowa powyżej zalicza się:
• pracę magisterską w wersji elektronicznej w formacie docx lub pdf, (w przypadku prac
napisanych oryginalnie w innym języku niż polski, należy przedłożyć pracę
przetłumaczoną na język polski),
• notkę biograficzną Autor(a)/ki pracy (tekst składający się z od 700 do 1000 znaków)
w formacie docx lub pdf,
• streszczenie pracy (tekst w języku polskim składający się z od 700 do 1000 znaków)
w formacie docx lub pdf,
• kopię dyplomu magisterskiego lub wydanego przez uczelnię (sekretariat studiów lub
dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra, w okresie nie
wcześniejszym niż po 1.01.2020 r.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia pracy za pośrednictwem programu:
plagiat.pl
6. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres POT określony w ust. 1, w terminie do dnia
30.08.2022 r. do godziny 16.00.
7. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską” należy składać:
za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: pot@pot.gov.pl
8. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest p. Liliana Topolnicka-Waszczuk
tel. +22 536 70 64, + 22 536 70 70, email: liliana.waszczuk@pot.gov.pl
9. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 6, nie będą oceniane.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 11
1. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają wstępnej ocenie przez Członków
Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Członków Komisji Kwalifikacyjnej powołuje Prezes POT w porozumieniu z Prezesem
Fundacji spośród osób posiadających kwalifikacje w dziedzinach objętych tematyką
Konkursu.
3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje formalnej oceny prac pod kątem zgodności
z Regulaminem i tematyką Konkursu oraz wstępnej oceny merytorycznej, której
podlegają w szczególności konstrukcja, poprawność opracowania i adekwatność
metodologiczna.
4. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje prace skierowane do
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5. dalszej oceny merytorycznej w drodze recenzji Członków Komisji Ekspertów. Prace
niedopuszczone do recenzji nie biorą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
6. Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 12
1. Prezes POT, działając w porozumieniu z Prezesem Fundacji ustanawia Komisję Ekspertów
z jej przewodniczącym na czele.
2. Członkowie Komisji Ekspertów posiadają kwalifikacje w temacie Konkursu, potwierdzone
co najmniej tytułem naukowym doktora lub dorobkiem eksperckim.
3. Członkowie Komisji Ekspertów dokonują recenzji prac magisterskich dopuszczonych
uchwałą Komisji Kwalifikacyjnej, oceniając: poprawność opracowania i adekwatność
metodologiczną; innowacyjność podjętej tematyki i sposobu jej realizacji oraz
oryginalność wyników; przydatność dla praktyki i możliwość kontynuowania badań.
§ 13
1. Prezes POT, działając w porozumieniu z Prezesem Fundacji ustanawia Kapitułę Konkursu
z jej przewodniczącym na czele.
2. Kapituła Konkursu, na podstawie ocen przeprowadzonych przez Komisję Ekspertów,
wybiera Laureatów nagród głównych na drodze głosowania.
3. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
4. Kapituła Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody jednego lub
większej liczby stopni oraz wyróżnień.
§ 14
Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
§ 15
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w formule uroczystości
z uwzględnieniem warunków ograniczających zasady organizowania imprez i zgromadzeń
w okresie pandemicznym we wrześniu 2022 r. Wręczenie nagród dopuszcza się w
terminie późniejszym z uwagi na możliwość innych czynników zewnętrznych, jednak nie
później niż do 30.10.2022 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości również za pośrednictwem
strony internetowej; www.pot.gov.pl oraz www.terazpolska.pl
3. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu będzie wydanie e-booka z fragmentami
nagrodzonych prac magisterskich.
§ 16
W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Kapitułę Konkursu i/lub któregokolwiek
z Członków Kapituły Konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek
inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorom
lub na mocy ich decyzji Kapitule Konkursu przysługuje prawo bądź do wstrzymania
się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania
nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do
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podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych
– domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział VII. Ochrona danych
§ 17
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizatorzy
informują, że Polska Organizacja Turystyczna (POT) z siedzibą w Warszawie,
ul. Chałubińskiego 8 i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego (Fundacja) z
siedzibą w Warszawie ul. Górskiego 1 są Współadministratorami danych
osobowych uczestników Konkursu oraz promotorów prac konkursowych.
2. Organizatorzy stosują zapisy Rozporządzenia 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 (dalej RODO).
3. Aby ułatwić wykonanie praw podmiotów danych, Współadministratorzy wyznaczyli
jeden punkt kontaktowy w odniesieniu do obu Współadministratorów. We
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez POT
i Fundację można kontaktować się z wyznaczonym w POT inspektorem ochrony
danych: mailowo: dpo@pot.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny
administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro,
00-613 Warszawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W zakresie udziału
w konkursie będzie to zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
5. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w dowolnym momencie
np.: przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wyznaczony przez Organizatorów
(dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych będzie
równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizatorzy konkursu będą przetwarzać dane osobowe w celu organizacji,
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu i ich prac
na stronie internetowej oraz promocji, mającej na celu rozbudzenie w środowisku
akademickim zainteresowania rozwojem i promocją turystyki krajowej i
przyjazdowej do Polski.
7. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów
przez okres 5 lat o daty rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z wymaganiami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane pozostałych uczestników
Konkursu będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
9. Uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
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narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22
5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11. Uzyskane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie
mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizację Konkursu.
3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa POT.
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