
REGULAMIN 

„SZKOŁY LESZKA BALCEROWICZA 2017” 

§ 1 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Letnia Szkoła Leszka Balcerowicza 

2017: zwanego dalej Projektem. 

§ 2 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Projektu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR (zwana dalej 

Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 9A,, tel. +48 22 628 85 11, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658. 

§ 3 

CEL PROJEKTU 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy jego uczestników na temat najważniejszych 

zagadnień gospodarczych i prawnych w Polsce i na świecie. 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Projektu mogą być studenci uczelni wyższych, wszystkich kierunków studiów, 

legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, a także absolwenci studiów wyższych, oraz doktoranci (do 

30 roku życia). Ponadto, w tej edycji, udział mogą wziąć również tegoroczni, pełnoletni 

maturzyści. 

 

2. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w 

poprzednich edycjach Wiosennej i Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. 

 

 

3. Osoby, które chcą wziąć udział w Projekcie, zobowiązane są do napisania pracy w języku 

polskim na jeden z wybranych tematów:  

1) Korzyści dla gospodarki wynikające z otwartości kraju na imigrację. Omów na 

wybranym przykładzie lub na podstawie doświadczeń innych krajów. 

2)  Opisz wybrane rozwiązanie/a w wymiarze sprawiedliwości innych krajów, 

które przeniesione do Polski poprawiłoby efektywność systemu, zachowując 

sędziowską niezależność 

3) Znajdź i omów przykład interwencji państwa w Polsce, która wypiera sektor 

prywatny na korzyść państwowego 

 



4. Praca  musi być zgodna z opisami ww.  tematów zamieszczonymi na stronie internetowej 

FOR.   

 
5. Nadesłana praca musi być zgodna z opisami ww.  tematów zamieszczonymi na stronie 

internetowej FOR oraz spełniać następujące wymagania: 

 

a) forma pracy: artykuł prasowy/wypowiedź publicystyczna, 

b) objętość tekstu: do 5000 znaków ze spacjami (do limitu nie wliczają się przypisy czy 

ewentualna bibliografia / źródła), 

c) czcionka: Times New Roman, 12 pkt., 

d) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

e) wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane, 

f) praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. 

6. Prace powinny być przejrzyste kompozycyjnie i zawierać logiczny wywód, poparty 
odpowiednimi argumentami, a jeśli to możliwe źródłami w przypisach. Komisja 
konkursowa bierze pod uwagę zarówno względy merytoryczne pracy, jak i ich 
komunikatywność.  
 

7. Termin nadsyłania prac mija 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 23:59. 
 

8. Pracę należy zgłosić poprzez specjalny formularz na stronie www.for.org.pl. 
 
9. Autorzy prac muszą posiadać pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanej pracy. Praca 

nie może być wcześniej publikowana ani odczytywana w całości lub części. 

 

10. Każda osoba może przesłać wyłącznie jedną pracę. 

 

11. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 40, które będą wyróżniały się wartością 

merytoryczną, nowatorskim podejściem do tematu oraz wysokim poziomem redakcyjnym. p 

Autorzy tych prac zostaną zakwalifikowani do udziału w Letniej Szkole Leszka Balcerowicza. 

 

12. Udział w Letniej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny.  

 

13. Autorom trzech najlepszych prac Organizator przyzna nagrody pieniężne w wysokości 

(brutto): I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000  zł. W skład komisji 

konkursowej wchodzą osoby o wykształceniu ekonomicznym lub prawniczym wskazane 

przez Organizatora.  

14.  

15. Zapłata podatku dochodowego od nagród obciąży zdobywców nagród z zastosowaniem 

odpowiednich przepisów prawa, a Organizator zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed 

wydaniem nagrody obliczy, pobierze od niej i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.  

 

 

http://www.for.org.pl/


16. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Organizator poinformuje wszystkich 

zakwalifikowanych uczestników drogą elektroniczną i/lub telefonicznie do 31 lipca 2017 r.  

 

17. Każdy zgłaszający zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. 

Wysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.  

 

§ 5 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Letnia Szkoła Leszka Balcerowicza to seminarium, które odbędzie się w dniach 24-30  

września 2017 r. . O miejscu, godzinie rozpoczęcia oraz szczegółowym planie wydarzenia 

Organizator poinformuje zakwalifikowanych uczestników telefonicznie lub mailowo.  

2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w seminarium  złoży oświadczenie dostarczone przez 

Organizatora, poprzez które zobowiązuje się do uczestnictwa w całości programu Letniej 

Szkoły Leszka Balcerowicza. 

 

3. Uczestnikami projektu będzie 40 osób – autorzy najlepszych prac, wyłonionych zgodnie z 

warunkami opisanymi w §4.  

 

 

4. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, udział w  wykładach i warsztatach, 

materiały, książkę polecaną przez FOR oraz pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy mają 

zapewniony nocleg w hotelu, w którym odbędzie się seminarium. 

 

 

5. Organizator zwraca koszty dojazdu na Projekt do wysokości 100 zł. Zwrot kosztów dojazdu 

następuję na podstawie: 

1) oświadczenia uczestnika i biletów kolejowych – w przypadku podróży pociągiem, 

2) oświadczenia uczestnika i biletów autobusowych – w przypadku podróży autobusem,  

3) oświadczenia uczestnika, biletu lotniczego lub potwierdzenia rezerwacji oraz kart 

podkładowych – w przypadku podróży samolotem , 

4) oświadczenia uczestnika tzw. „kilometrówki” – w przypadku podróży prywatnym 

samochodem.  

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi wyżej wymienione dokumenty w 

terminie do 31 października 2017 r. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem decyduje data 

doręczenia przesyłki do siedziby organizatora.  

§6 

DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH 

1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o 

przebiegu Projektu.  



 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię i nazwisko, 

nazwa uczelni i/lub miejsce zamieszkania) i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału 

w Projekcie, jak również wywiadów z nimi przeprowadzonych przez Organizatora i w 

środkach masowego przekazu.  

 

 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną wykorzystane w celach 

związanych z organizacją i przebiegiem Projektu.  

 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych 

osobowych z bazy Organizatora.  

 

 

5. Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na powielanie, publikowanie, cytowanie, w całości lub 

części, przesłanej przez niego pracy.  

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego regulaminu, w 

szczególności co do zakwalifikowania Uczestników do udziału w Projekcie, są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w każdym czasie i 

zakresie.  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób zakwalifikowanych do udziału w 

Projekcie.  

 

 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej www.for.org.pl.  

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

 

6.  Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora.  



KLAUZULE DO ZAZNACZENIA W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM NA STRONIE 

WWW.FOR.ORG.PL 

Przesyłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego pod adresem: 

https://for.org.pl/pl/projekty/szkoly-leszka-balcerowicza/letnia-szkola-leszka-balcerowicza.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i 

przebiegiem Projektu organizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, będącego 

jednocześnie administratorem danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).  

 

https://for.org.pl/pl/projekty/szkoly-leszka-balcerowicza/letnia-szkola-leszka-balcerowicza

