
REGULAMIN 

Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego 

przeprowadzony w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego 

 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,  zwany 

dalej „Organizatorem”, w ramach programu edukacyjnego  „Akcjonariat Obywatelski. 

Inwestuj świadomie”. 

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu nt. rynku kapitałowego. 

2. Przesyłane na konkurs referaty powinny mieścić się w następujących obszarach 

tematycznych: 

1) Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych 

regulacji UE; 

2) Rola regulacji w systemie ochrony inwestora i budowania zaufania do rynku; 

3) Rola inwestorów indywidualnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego; 

4) Edukacja inwestorów indywidualnych w Polsce i na świecie. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

W Konkursie mogą wziąć udział studenci uczelni publicznych i niepublicznych, zarejestrowanych 

zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej. 

 

 

§ 4 

Warunki zgłoszenia 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie referatu w języku polskim, o 

maksymalnej objętości do 10 standardowych stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków).   

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator Konkursu. 

3. Zgłoszenia prac mogą składać wyłącznie ich autorzy za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres:  monika.przyborska@kdpw.pl i pocztą tradycyjną na adres:   

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., ul Książęca 4, 00-498 Warszawa 

4. Zgłoszenie powinno zawierać:  

� wypełnioną i podpisaną przez autora Kartę zgłoszenia (dostępna na stronach 

internetowych Organizatora Konkursu),  

� elektroniczną wersję pracy, 



� dwa wydrukowane egzemplarze referatu,  

� zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.  

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez 

Organizatorów wyłączenie w celu dokonania ich obowiązków związanych z Konkursem 

oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione 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.).   

5. Jedynie przesłanie tekstu zarówno w wersji elektronicznej, jak i w formie wydruku kwalifikuje 

do udziału w Konkursie. 

6. Termin składania referatów upływa z dniem 20 października 2014 r. o godz. 23.59 (decyduje 

data stempla pocztowego oraz data i godzina przesłania referatu w formie elektronicznej). 

7. Prace nadsyłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub 

fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Nie mogą to być teksty wcześniej publikowane i 

obciążone prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.  

8. Przystępując do konkursu Autorzy oświadczają, że teksty spełniają wszystkie powyższe 

wymagania. 

 

 

§ 5 

Wymogi formalne 

 

Wymogi edytorskie dotyczące zgłaszanej pracy  

• Format tekstu: 

� czcionka Times New Roman;  

� wielkość czcionki 12;  

� odstęp miedzy wierszami 1,5;  

� marginesy 2,5.  

� wszelkie ilustracje prosimy wyraźnie oznaczać, przesyłać w osobnych plikach i 

zaznaczać w tekście, gdzie mają być umieszczone. Plik pdf należy przesyłać z 

zamieszczonymi w tekście ilustracjami. Tekst należy nadsyłać w formacie MS Word 

lub zgodnym (rtf).  

• Układ tekstu: 

� tytuł  

� streszczenie określające prezentowane w artykule tezy (100-200 słów)  

� podtytuły (w tym: wstęp i wnioski)  

� informacje o autorze (imię i nazwisko, nazwa uczelni, e-mail)  

� przypisy  

� bibliografia.  

• Przypisy, bibliografia, cytaty 

Jeśli w tekście są przypisy autora, powinny być one w miarę możliwości nieliczne i krótkie. 

Prosimy o umieszczanie przypisów na końcu tekstu, przed bibliografią. Bibliografia 

powinna zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście. Prosimy o alfabetyczne 

sporządzanie not bibliograficznych w następującym formacie: 

Publikacje książkowe:  

Kowalski, J. 2000. Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo, DOI: ... . 

Publikacje książkowe redagowane:  

Kowalski, J. (red.) 2000. Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo, DOI: ... . 

Rozdziały w publikacjach książkowych: 

Kowalski, J. 2002. Tytuł rozdziału, w: Nowak J. (red.) Tytuł książki, s. 1- 5. Miejsce wydania: 

Wydawnictwo, DOI: ... . 

Artykuły: 

Kowalski, J. 2001. Tytuł artykułu. Tytuł pisma, Numer pisma, DOI: ..., s. 1 - 5. 



Artykuły - wielu autorów: 

Kowalski, J., Nowak, J. i A. Wiśniewski. 2001. Tytuł artykułu. Tytuł pisma, Numer pisma, DOI: ..., 

s. 1-15. 

Cytat w tekście, z odwołaniem do autora, powinien mieć następującą postać: (autor rok 

wydania: strona) np. (Kowalski 2000: 67).  

 

 

§ 6 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, 

Organizator powołuje Kapitułę Konkursu. 

2. W skład Kapituły Konkursu wejdą osoby delegowane przez Organizatora. 

3. Kapituła oceni prace przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

� Poziom merytoryczny opracowania, 

� Spójność logiczna opracowania, 

� Interesujący, indywidualny charakter opracowania. 

4. Każde z kryteriów może otrzymać ocenę w skali od 0 do 10 punktów. 

5. Decyzje podjęte przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron 

internetowych Organizatora Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wręczeniu 

nagród i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 

7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Kongresu 

Rynku Kapitałowego w listopadzie 2014 roku w Warszawie. 

 

 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Pula nagród w Konkursie wynosi nie mniej niż 6. 000 zł. 

2. Każdy z autorów nagrodzonych referatów otrzymuje: 

1. za I miejsce –  3.000 zł, 

2. za II miejsce – 2.000 zł,  

3. za III miejsce – 1.000 zł. 

3. Autorzy referatów, które zajmą miejsca 4-10 otrzymają książki o inwestowaniu na giełdzie 

oraz gadżety Akcjonariatu Obywatelskiego. Organizator Konkursu, na wniosek Kapituły, może 

dodatkowo przyznać dla autora pracy konkursowej, wyróżnienie.  

4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. Nagrody wydawane są zwycięzcom po uprzednim pobraniu 

przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość podatku w wysokości 10 % wartości 

brutto wygranych w Konkursie nagród. Organizator uiści otrzymaną kwotę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania 

konkursu. 

4. Autorzy referatów przenoszą na Organizatora bez prawa do wynagrodzenia, niczym 

nieograniczone majątkowe prawa autorskie do referatów oraz własność przesłanego 

egzemplarza referatu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z oświadczeniem o 

następującej treści, którego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie:  

„Jako autor referatu zgłoszonego do Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego 

przeprowadzanego w ramach programu edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj 

świadomie” przenoszę nieodpłatnie na Organizatora, tj. Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4  całość autorskich praw 

majątkowych (oraz praw zależnych) do referatu, a także własność nośników, na których 

utrwalony został referat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do referatu obejmuje 

następujące pola eksploatacji w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami referatu, na 

których go utrwalono: wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, 

reemitowanie, publiczne udostępnianie referatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym 

nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie referatu do innego celu np. wprowadzanie 

do pamięci komputera i umieszczenie w sieci Internet (w szczególności przez pocztę 

elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), zwielokrotnienie określoną techniką, tj. 

drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie egzemplarzy referatu techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową, adaptowanie do wydawnictwa książkowego. Oświadczam 

jednocześnie, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do referatu,  

przysługują mi  wszelkie autorskie prawa majątkowe do referatu, oraz że prawa te nie są 

obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, a przeniesienie autorskich 

praw majątkowych na Organizatora oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi przez 

Organizatora, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.” 

5. Organizator ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych 

na inne osoby. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych (oraz praw zależnych) na określonych powyżej 

polach eksploatacji oraz przeniesienie na Organizatora własności nośników, na których 

utrwalony zostanie referat, nastąpi z chwilą złożenia go przez autora na Konkurs.  

7. Wszystkie zgłoszone do konkursu referaty mogą być w całości lub fragmentach wykorzystane 

przez Organizatora w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora oraz publikowane na stronach internetowych Organizatora. 

8. Referaty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom. 

9. Za naruszenie przez Uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich Uczestnicy 

Konkursu ponoszą odpowiedzialność również przed Organizatorem. 

10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator 

mają prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu. 

 

 

 


