Regulamin konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa
im. Krzysztofa R. Mazurskiego
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu
krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa), zwany dalej Organizatorem. Obsługę
Konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
4. Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie po minimum 5 zgłoszeń w kategorii prac licencjackich
i inżynierskich oraz w kategorii prac magisterskich spełniających kryteria określone w §2.
§2
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace dyplomowe z zakresu krajoznawstwa
obronione w latach 2016-2017.
2. Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w Konkursie jest dostarczenie jej wraz
z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie określonym
w ust. 4.
3. Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) z wersją elektroniczną na
nośniku CD lub DVD (w formacie DOC lub PDF).
4. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 15 października 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs PTTK na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa”.
5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom, lecz zostaną wykorzystane
w zasobach Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.
§3
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 wybitnych
krajoznawców i przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez Organizatora.
2 Komisja Konkursowa ocenia warunki formalne i kwalifikuje prace do Konkursu oraz ocenia
przyjęte prace pod względem merytorycznym.

3. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę będą brane wartość merytoryczna, twórczy
i innowacyjny charakter oraz warsztat językowy pracy.
4. Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie głównej w kategorii prac licencjackich
i inżynierskich oraz wśród prac magisterskich. Komisja, w porozumieniu z Organizatorem,
może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień dla każdego rodzaju prac.
5. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.
6. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§4
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2017 roku,
a informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora
(http://pttk.pl).
§5
1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
2. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK
nr 127/XVIII/2017 w dniu 6 marca 2017 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

