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Regulamin Konkursu Papieskiego 

Edycja Studencka 2022 

 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Konkurs Papieski Edycja Studencka, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Fundację 

„Instytut Tertio Millennio”, mającą swoją siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Grodzkiej 7/2, wpisaną do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036659, NIP: 676-21- 

95-471, Regon: 356342236, zwaną dalej Organizatorem. 

2. WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU 

 
Konkurs współorganizowany jest przez Fundację Świętego Mikołaja (wydawcę Teologii Politycznej) 

wraz z Teologią Polityczną, mającą swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Koszykowej 24/7, nr KRS: 

0000126602, NIP: 123-09-97-285 Regon: 015474315, zwanymi dalej Współorganizatorem. 

3. CEL KONKURSU 

 
Celem Konkursu jest zainteresowanie i pogłębienie wiedzy studentów oraz doktorantów z zakresu 

życia i nauczania Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie kierował Ojciec Święty do młodych ludzi. 

 
4. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
Konkurs trwa od 18 maja 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku. 

 
5. ODBIORCY KONKURSU 

 
Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów posiadających status studenta: 

 
a. absolwentów studiów I. stopnia (licencjat) 

b. absolwentów jednolitych studiów magisterskich 

c. studentów jednolitych studiów magisterskich od IV roku 

d. studentów studiów II. stopnia (magister/inżynier) 



Strona 3 z 7 

 

 

 
e. doktorantów szkół doktorskich 

 
 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. REJESTRACJA 

 
1. Aby móc zarejestrować się w Konkursie, Uczestnik musi podać wskazane przez Organizatora 

dane w formularzu zgłoszeniowym: 

a. Adres e-mail, 

b. Imię i nazwisko, 

c. Nazwa uczelni wyższej/szkoły doktorskiej, 

d. Województwo (w którym Uczestnik mieszka i uczęszcza na uczelnię), 

e. Numer telefonu. 

Uczestnik określa również indywidualne hasło do swojego konta. Dane osobowe przekazane 

Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów Administratora danych (np. patrz Postanowienia końcowe, pkt. 3). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

4. Zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 

nr 133 poz. 883), zwanej dalej Ustawą, Administrator danych ponosi odpowiedzialność za 

zapewnienie ochrony przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych. 

2. ZGŁOSZENIA 

 
1. Uczestnicy rejestrują się do Konkursu od 18 maja do 18 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 na 

stronie http://studencikonkursjp2.pl/ poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

2. Pod każdym adresem e-mail może zarejestrować się wyłącznie jeden Uczestnik. 

 
3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 
1. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, Administrator zastrzega sobie 

możliwość zablokowania konta użytkownika. 

http://studencikonkursjp2.pl/
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2. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz usunięcia z bazy danych. Po zgłoszeniu chęci usunięcia danych z bazy konto 

Uczestnika zostaje dezaktywowane i ostatecznie usunięte w terminie do września 2021 r. 

4. FORMA I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs składa się z trzech etapów. 

2. Harmonogram Konkursu oraz jego etapowość przedstawia się następująco: 

2.1 Etap I: od 18 maja do 18 czerwca 2022 r. 

2.1.1 Etap I odbywa się w formie testu online złożonego z 40 pytań z wiedzy o 

życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Każe pytanie jest wagi 1 punktu, a 

maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć uczestnik, to 40 na 40 

punktów. 

2.1.2 Organizator przedstawi proponowaną literaturę do tego etapu Konkursu. 

2.1.3 Uczestnik może podejść do testu w dowolnym czasie w wyżej określonym 

terminie, a czas na rozwiązanie testu wynosi 60 min. 

2.1.4 Aby móc uczestniczyć w kolejnym etapie Konkursu, Uczestnik jest 

obowiązany zdobyć określony przez Organizatora minimalny wynik z testu 

online. 

2.1.5 Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 25 najlepszych 

Uczestników. 

2.1.6 Koordynator Konkursu na prośbę Uczestnika może mu udostępnić 

dokładną liczbę punktów zdobytą przez niego w I etapie Konkursu. 

2.1.7 Uczestnicy, którzy pomyślnie zakwalifikowali się do II etapu, zostaną 

powiadomieni o swoim wyniku do dwóch dni po zakończeniu I etapu. 

Wynik testu zostanie podany Uczestnikowi w formie wiadomości 

elektronicznej od Koordynatora Konkursu. Uczestnicy, którzy nie 

zakwalifikowali się do II etapu, zostaną powiadomieni o swoim wyniku do 

pięciu dni po zakończeniu I etapu. 

2.1.8 Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu, mają 

możliwość rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie i są obowiązani do 
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poinformowania o tym Koordynatora Konkursu drogą mailową  do 23 

czerwca do godz. 23:59. 

2.1.9 W przypadku rezygnacji danego Uczestnika, na jego miejsce może wejść 

kolejny Uczestnik z listy. Uczestnik zostanie poinformowany o możliwości 

dopuszczenia go do II etapu drogą mailową przez Koordynatora. W 

przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku Uczestników, 

pierwszeństwo jest określane względem daty zgłoszenia, tj. przesłania 

testu. 

2.1.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do zgłoszenia Uczestnika 

w I etapie Konkursu, Organizator będzie rozwiązywał zgłoszone błędy i 

niezgodności indywidualnie z danym Uczestnikiem. 

2.2 Etap II: od 23 czerwca do 16 lipca 2022 r. 

2.2.1 Etap II obejmuje napisanie eseju na wskazany przez Organizatora temat 

związany z nauczaniem Jana Pawła II w oparciu o wymogi techniczne 

przedstawione przez Organizatora, które zostaną przesłane drogą 

elektroniczną Uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu. 

2.2.2 Prace spełniające wskazane wymogi powinny zostać wysłane w 

określonym wyżej czasie na adres e-mail Koordynatora Konkursu:  

instytut@tertio.pl, 

2.2.3 Eseje Uczestników będą sprawdzane i oceniane przez Komisję powołaną 

przez Organizatora. Komisja będzie składać się od 3 do 5 osób. 

2.3 Etap III:  

2.3.1 Etap III, inaczej etap finałowy, składa się z ustnej obrony pracy pisemnej 

Uczestnika, który pomyślnie został zakwalifikowany do III etapu Konkursu. 

2.3.2 Do III etapu zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników, którzy uzyskali 

najwyższą punktację w II etapie. 

2.3.3 Ustna obrona prac będzie miała miejsce w Warszawie we wskazanym 

przez Organizatora miejscu. 

2.3.4 Uczestnicy będą bronić ustnie swoich prac przed powołaną przez 

Organizatora Komisją Finałową. Komisja będzie składać się od 3 do 5 osób. 

Zakres pytań od Komisji Finałowej dotyczy tematów podjętych przez 

uczestnika w eseju. 
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2.3.5 Wyniki III etapu ogłoszone zostaną przez Organizatora podczas gali 

finałowej, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu etapu 

finałowego. Imiona i nazwiska finalistów wraz z ich uczelniami, zostaną 

również umieszczone na stronie internetowej Konkursu. 
 

5. NAGRODY 

 
1. W ramach Konkursu przewidziane są trzy Nagrody Główne. Na Nagrodę Główną składa się 

stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies - na Papieskim 

Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie zapewnianym przez 

Współorganizatora Konkursu, Fundację Świętego Mikołaja wraz z Teologią Polityczną. 

1.1 Stypendium przyznawane jest na rok akademicki 2022/2023. 

1.2 Stypendium może zostać przyznane jedynie Uczestnikom, którzy wpisują się w 

określonych odbiorców Konkursu określonych w pkt. 5 Postanowień wstępnych 

Regulaminu. 

2. W ramach Konkursu przewidzianych jest 7 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. KOSZT WŁASNY UCZESTNIKA 

 
Koszt dojazdu na III etap i galę finałową pokrywają Uczestnicy. 

 
2. WYKORZYSTANIE DÓBR OSOBISTYCH 

 
1. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w Internecie w 

momencie ich przesłania przechodzą na rzecz Fundacji „Instytut Tertio Millennio”. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego imienia i nazwiska oraz uczelni 

w środkach masowego przekazu i publikacjach w związku z informacją o Konkursie. 

 
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

 
1. Zarejestrowanie się w serwisie internetowym Konkursu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem 

chęci uczestnictwa oraz uznaniem Regulaminu Konkursu. 
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2. W przypadku naruszenia Regulaminu, Komisja może wykluczyć uczestnika na każdym etapie 

Konkursu. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości (Konkurs monitorowany m.in. przez 

system informatyczny) Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyników, także 

po zakończeniu II etapu. 

4. Uczestnik, który dopuściłby się oszustwa nie ma możliwości startowania w żadnej z kolejnych 

edycji Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

wewnętrzne ustalenia Organizatora. 

 
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz 

internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone 

rozwiązywanie testu online przez Uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. 

7. DOSTĘPNOŚĆ I OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

 
1. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej 

http://studencikonkursjp2.pl/ w zakładce „Regulamin Konkursu”. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie zmiany będą natychmiast aktualizowane we wskazanym wyżej 

miejscu dostępnym dla odbiorców Konkursu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2022 roku. 

http://studencikonkursjp2.pl/

