Štatút esejistickej súťaže – súťažné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1.

Občianske združenie Budúca Generácia Európy, o.z. (b.n. Future Generation Europe) (ďalej
aj „organizátor“) vyhlasuje esejistickú súťaž Back from Abroad (ďalej aj „BFA“).

2.

Cieľom esejistickej súťaže je vytvoriť esejistickú prácu a následne predstaviť nápady
víťazných súťažiacich slovenskej verejnosti prostredníctvom zverejenia na webovom sídle
organizácie a iných marketingových kanáloch organizátora, ako aj prostredníctvom
záverečnej konferencie, ktorá sa uskutoční vo februári 2018 v Bratislave, Slovenská
republika.

3.

Poslaním súťaže je osloviť slovenských študentov či pracujúcich v zahraničí a motivovať ich
k tomu, aby sa zamysleli ako možno zlepšiť prostredie na Slovensku cez dobrú prax, ktorú
postrehli v zahraničí.

Článok II
Súťažiaci esejistickej súťaže BFA
1.

Súťaž BFA je určená pre:
a.
b.

c.
d.

slovenských študentov slovenských vysokých škôl, ktorí sa už zúčastnili mobility
programu ERASMUS+,
slovenských študentov slovenských vysokých škôl, ktorí sa v čase konania súťaže
(zimný semester akademického roka 2017/2018) zúčasťňujú mobility programu
ERASMUS+ na zahraničnej vysokej škole,
slovenských študentov, ktorí v čase konania súťaže (zimný semester akademického roka
2017/2018) riadne študujú v dennej či externej forme na zahraničnej vysokej škole,
mladých pracujúcich so štátnym občianstvom SR, vo veku do 28 rokov, ktorí pracujú
alebo podnikajú v zahraničí.
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Článok III
Propozície esejistickej práce
1.

Esejistická práca sa vyhlasuje na témy:
a.
b.
c.

Vzdelávanie – Aký nápad v zahraničnom vzdelávaní by si si vedel/vedela predstaviť na
Slovensku?
Rozvoj miest – Aký nápad, ktorý si si všimol/všimla v zahraničnom meste, by si si
vedel/vedela predstaviť na Slovensku?
Rozvoj komunít – Aký nápad zo zahraničia, ktorý by zlepšil komunitu okolo nás, by si
si vedel/vedela predstaviť na Slovensku?

2.

Bližšie vymedzenie ako spracovať jednotlivé témy esejistickej súťaže budú dostupné na
webovom sídle organizátora www.futuregenerationeurope.eu/bfa.

3.

V prípade potreby konzultácie nápadu je možné kontaktovať organizátora súťaže na e-mail:
info@futuregenerationeurope.eu.

4.

Súťažiaci by sa v eseji mali zamerať na nasledovné čiastkové otázky:
a.
b.
c.
d.

Aký nápad v zahraničí ťa oslovil a prečo?
Ako daný nápad funguje v zahraničí?
Prečo je podľa teba potrebné implementovať tento nápad na Slovensku?
Ako by si chcel daný nápad implementovať na Slovensku?

5.

Rozsah esejistickej práce je stanovený na 3 – 5 normostrán (maximálny počet znakov, vrátane
medzier - 9000).

6.

Organizátor stanovuje pre uvedené práce formálne náležitosti a to:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.

Font: Times new roman,
Veľkosť písma: 12,
Zarovnanie podľa okrajov,
Riadkovanie: 1,5,
Okraje: 2,5 cm ,
Jazyk práce: Slovenský jazyk.

Súťažiaci v záhlaví práce uvedie údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, štatút –
študent/pracujúci, ak študent – názov univerzity a fakulty, ak pracujúci – názov profesie,
mesto a krajinu pôsobenia v ktorej pôsobí alebo pôsobil (jedná sa o mesto a krajinu, ktoré sú
rozhodné pre obsah eseje účastníka). Následne uvedie tému v zmysle čl. 3 ods. 1 a svoj vlatný
personalizovaný nadpis v závislosti od konkrétneho nápadu o ktorom píše. Vzor záhlavia
práce sa nachádza v Prílohe č. 1 tohto Štatútu.
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Článok IV
Hodnotenie a hodnotiacie kritéria
1.

2.

Organizátor sa zaväzuje vyhodnotiť práce na základe nasledovných kritérií:
Kritérium
Maximálny počet bodov
Štruktúra eseje a jej zrozumiteľnosť
15 bodov
Zhodnosť s témou
10 bodov
Dodržanie formálnych náležitostí
5 bodov
Reálnosť nápadu a reálnosť implementácie
20 bodov
Celkovo
50 bodov
Hodnotiacia komisia eseje sa skladá zo zástupcov organizátora, jeho partnerov a odborníkov
v príslušných oblastiach. Zverejnenie členov hodnotiacej komisie prebehne na
marketingových
kanáloch
organizátora
a na
webovom
sídle
organizátora
www.futuregenerationeurope.eu v priebehu decembra 2017.
Článok V
Priebeh esejistickej súťaže

1.

Organizátor sa zaväzuje dodržať nasledovný priebeh súťaže:
Udalosť
Časový rámec
Zverejnenie a otvorenie súťaže
06.08.2017
Priebeh súťaže
06.08.2017 – 31.12.2017
Zverejnenie členov hodnotiacej komisie
December 2017
Vyhodnotenie súťaže
21.01.2018
Hodnotiaca konferencia
Koniec februára 2018

2.

Súťažiaci zašlú svoj príspevok do súťaže najneskôr do 31.12.2017 na e-mailový kontakt
organizátora info@futuregenerationeurope.eu vo formáte PDF. Súťažiaci uvedú do predmetu
e-mailu „BFA – príspevok do súťaže_meno a priezvisko“.

3.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať organizátora prostredníctvom emailového kontaktu organizátora info@futuregenerationeurope.eu alebo priamo telefonicky,
a to:
Mgr. Ivana Čorbová
Project Leader súťaže BFA
Tel. kontakt: +421 918 949 884

4.

Organizátor si vyhradzuje právo kontaktovať len víťazných súťažiacich esejistickej súťaže
BFA.
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Článok VI
Odmena pre víťazov
1.

Organizátor sa zaväzuje poskytnúť víťazom esejistickej súťaže BFA nasledovné ocenenie:
a.
b.
c.

autor 1. najlepšej práce ocenenej v každej z troch oblastí obdrží finančnú odmenu vo
výške 500,- EUR (slovom „päťsto“ EUR). Dovedna sa ocenia 3 víťazné práce.
autor 1. najlepšej práce ocenenej v každej z troch oblastí, obdrží finančnú odmenu vo
výške 300,- EUR (slovom „tristo“ EUR). Dovedna sa ocenia 3 druhé víťazné práce.
súčasťou ocenenia budú aj vecné a darčekové ceny, ktoré zabezpečí organizátor a jeho
partneri.

2.

Finančná čiastka uvedená v ods. 1 tohto článku bude poukázaná na bankový účet víťazov,
ktorý sa víťaz zaväzuje zabezpečiť do 15 dní od oznámenia jeho víťazstva. Titulom pre
poukázanie finančných prostriedkov bude darovacia zmluva medzi organizátorom a víťazom.

3.

Finančná čiastka bude poukázaná na účet víťaza do 15 dní po realizácií záverečnej
konferencie súťaže BFA.

4.

Organizátor nezaväzuje víťaza použiť finančnú čiastku na žiadny špecifický účel.

5.

Finančná odmena v zmysle tohto článku bude poukázaná z finančného grantu Nadácie ESET
prostredníctvom organizátora.
Článok VII
Záverečná konferencia

1.

Organizátor sa zaväzuje zorganizovať pri príležitosti vyvrcholenia súťaže záverečnú
konferenciu, ktorej súčasťou bude aj zámer oboznámiť širokú verejnosť s témami súťaže
a taktiež predstaviť víťazov a ich príspevky.

2.

Organizátor sa zaväzuje počas konferencie odovzdať víťazom alebo ich zástupcom certifikát
o víťazstve v súťaži.

3.

Víťaz sa zaväzuje zúčastniť sa záverečnej konferencie a prebrať si certifikát. V prípade, ak sa
víťaz nemôže zúčastniť osobne, ustanoví v predstihu zástupcu, ktorý sa v jeho zastúpení
zúčastní konferencie a preberie v jeho mene certifikát.
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Článok VIII
Vedľajšie ustanovenia
1.

Zaslaním príspevku do súťaže dáva súťažiaci výslovný súhlas s týmto Štatútom esejistickej
súťaže a vyhodnotením jeho práce na základe kritérií hodnotenia.

2.

Zaslaním príspevku a víťazstvom v súťaži dáva súťažiaci výslovný súhlas so zverejnením
práce na marketingových kanáloch organizátora, prípadne na marketingových kanáloch jeho
partnerov a zverejnením identity autora (v rozsahu meno, priezvisko, štatút, fotografia).
Organizátor sa zaväzuje pri každom verejnom uvedení práce uviesť identitu autora.

3.

Zaslaním príspevku do súťaže dáva súťažiaci výslovný súhlas s použitím jeho osobných
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov na interné účely organizátora s výnimkou údajov uvedených v ods. 2 tohto článku,
ktoré môžu byť použite s účelom marketingovej propagácie organizátora a súťaže BFA.

4.

Organizátor sa zaväzuje uskutočniť rokovania s víťazmi ohľadom pomoci pri implementácií
ich víťazných nápadov v Slovenskej republike a pomôcť zabezpečiť podporu pri ich
implementácií.

5.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.

6.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

V Bratislave, dňa 03.05.2017
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Príloha č. 1
Vzor záhlavia eseje
Ing. Peter Novák
Študent, STU BA, Fakulta architektúry
Berlín, Nemecko
Téma: vzdelávanie
Personalizovaný nadpis podľa nápadu

Text eseje...
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