
 

 

 
 

 

 

OTWARTY KONKURS TEOLOGICZNY 

REGULAMIN 

FUNDACJA „DOMINIKAŃSKIE STUDIUM FILOZOFII I TEOLOGII” 

2020/2021 

 

 

I. Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” ogłasza Otwarty Konkurs 

Teologiczny na pracę pisemną na temat: Wolność wyboru i wybór wolności. Co to znaczy, 

że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1Kor 6,12)?. 

II. Otwarty Konkurs Teologiczny jest inicjatywą Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii 

i Teologii”, której celem jest rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli 

chrześcijańskiej, wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego, działalność w zakresie 

nauki i edukacji, kultury i tradycji. Od 2011 roku Fundacja prowadzi Studium, w ramach 

którego, podczas sobotnich zjazdów, uczy się kilkuset studentów rocznie. Cztery lata 

Studium obejmują zajęcia z zakresu filozofii, metafizyki, eklezjologii, eschatologii, 

patrystyki, liturgiki, egzegezy biblijnej, teologii dogmatycznej, elementów historii 

Kościoła, teologii moralnej, filozofii Boga i in.  W roku 2020/2021 nauka dla trzech 

roczników studium odbywa się w trakcie dwunastu sobót w sposób zdalny, na okres roku 

zawieszony został czwarty rok DSFT. 

III. Źródłem finansowania są środki własne Fundacji pozyskiwane z działalności gospodarczej 

i darowizn.  

IV. Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do 

teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.  

 

 

§ 1 

1. Organizatorem Otwartego Konkursu Teologicznego jest Fundacja „Dominikańskie Studium 

Filozofii i Teologii” z siedzibą przy ul. Stolarskiej 6/7 w Krakowie.  

2. W organizacji Konkursu organizator współpracuje z Kolegium Filozoficzno-Teologicznym 

Polskiej Prowincji Dominikanów.   



 

 

 
 

3. Zadaniem Organizatora jest: 

1) przedstawienie tematu Konkursu, 

2) powołanie składu jury, 

3) realizacja Konkursu zgodnie z regulaminem: ogłoszenie Konkursu, zbieranie prac 

konkursowych, komunikacja z uczestnikami, zebranie i opracowanie wyników, 

współpraca z jury, ogłoszenie wyników, zorganizowanie debaty podsumowującej, 

przekazanie nagród, 

4) finansowanie poszczególnych etapów Konkursu: wynagrodzenie członków jury, 

sfinansowanie przewidzianych w Konkursie nagród, 

5) wspieranie jury w całym przedsięwzięciu, 

6) promocja Konkursu w mediach. 

4.  Organizator ma prawo: 

1) wejść w kooperację z wybranymi podmiotami (np. sponsorami), 

2) reprezentować Konkurs na zewnątrz, 

3) arbitralnie rozstrzygać ewentualne spory, 

4) wykluczyć z Konkursu uczestników łamiących regulamin,  

5) powołać jury wg własnego uznania, 

6) rozstrzygnąć Konkurs opierając się na ocenie jury. 

 

 

§ 2 

1. Za przebieg Konkursu odpowiedzialny jest Zespół Fundacji „Dominikańskie Studium 

Filozofii i Teologii”. Wszystkie postanowienia zatwierdza Prezes Fundacji. Decyzje 

Prezesa są ostateczne. 

2. Na cele Konkursu zostają przydzielone środki z majątku Fundacji. Budżet Konkursu 

zatwierdza Prezes Fundacji.  

3. Za poziom merytoryczny Konkursu odpowiedzialne jest jury na czele z Prezesem Fundacji.  

 

 

§ 3 

1. Adresatami Konkursu są wszyscy zainteresowani teologią, z wyłączeniem osób, które 

studiowały lub studiują teologię (studia dzienne lub zaoczne) albo posiadają już tytuł 

magistra teologii czy wyższy stopień naukowy w dziedzinie teologii.  



 

 

 
 

2. Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnictwo osób 

niepełnoletnich możliwe jest jedynie za zgodą opiekuna i Zespołu Fundacji. 

 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie 

podanym przez Organizatora, tj. do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 23.59.  

4. Nadsyłając pracę na Konkurs należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres 

e-mail.  

5. Uczestnicy zobowiązani są dołączyć do pracy konkursowej wypełnione, zaakceptowane  

i podpisane oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu (załącznik nr 1), zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO oraz wyrażeniu zgody na 

opublikowanie ich prac i wykorzystanie ich na potrzeby zorganizowania debaty 

podsumowującej Konkurs.  

 

§ 4 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.  

2. Konkurs polega na napisaniu pracy na zadany temat, zgodnie z wymaganiami, i 

nadesłaniu jej w terminie na adres e-mail podany przez Organizatora.  

3. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące wymagania: 

1) ma być napisana w języku polskim, 

2) ma być napisana na zadany temat, 

3) ma liczyć od 10 do 15 stron formatu A4 – max. 35 000 znaków bez spacji; 

preferowana czcionka: Times New Roman lub Arial, 12 pkt, interlinia 1,5, 

4) powinna wykazywać znajomość literatury przedmiotu i zawierać bibliografię, 

5) powinna spełniać wymogi formalne pracy pisemnej: zawierać wstęp, rozwinięcie 

tematu i zakończenie zawierające wnioski; wskazywać w przypisach wszystkie 

wykorzystane teksty i źródła (kwestia plagiatu), 

6) powinna zostać zapisana w formacie tekstowym (doc, docx, odt lub rtf). 

4. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: 

• znajomość doktrynalnej Tradycji Kościoła, 

• znajomość literatury przedmiotu, 

• twórcze podejście do tematu,  

• styl i poprawność językowa.  



 

 

 
 

5. Dyskwalifikacji podlegają uczestnicy, których prace wpłynęły po wyznaczonym terminie, 

uczestnicy, którzy złamali regulamin lub których prace nie spełniają wymogów 

formalnych. Od ogłoszonych wyników nie przysługuje odwołanie.  

6. Autorzy prac konkursowych, z chwilą ich nadesłania przenoszą nieodpłatnie na 

Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania 

utworem będącym przedmiotem pracy dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:   

▪ utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem 

weryfikacji formalnej i merytorycznej,  

▪ rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora 

lub w formie publikacji całości bądź fragmentów pracy. 

7. Prace konkursowe wraz z załączonymi oświadczeniami będą przechowywane w biurze 

Organizatora jako dokumentacja Konkursu.  

8. Listę zwycięzców konkursu oficjalnie ogłasza jury na czele z Prezesem Fundacji podczas 

debaty organizowanej w dn. 13 czerwca 2021 r. w Auli Kolegium Filozoficzno-

Teologicznego Dominikanów w Krakowie (w razie braku możliwości spotkania na żywo, 

wyniki zostaną ogłoszone online podczas publikacji nagranej debaty).  

9. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, jury głosuje i 

wybiera zwycięska pracę zwykłą większością głosów. 

10. Jury wskazuje 3 laureatów Konkursu. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę:  

• I miejsce: 3 000 zł netto 

• II miejsce: 2 000 zł netto 

• III miejsce: 1 000 zł netto 

11. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach i sposobie przekazania nagrody.  

12. Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w debacie podsumowującej Konkurs (w razie 

braku możliwości spotkania na żywo, wyniki zostaną ogłoszone online podczas publikacji 

nagranej debaty). 

 

 

§ 5 

1. Decyzje w kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Zespół Fundacji na 

czele z Prezesem.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2021 r.  



 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Otwartego Konkursu Teologicznego 

organizowanego przez Fundację „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” i akceptuję jego 

postanowienia 

             ……………………………. 

(data i podpis) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Fundację 

"Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii" z siedzibą pod adresem: ul. Stolarska 6/7, 31-043 

Kraków w celu przeprowadzenie Otwartego Konkursu Teologicznego (zgodnie z  Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych 

oraz możliwości ich korekty bądź usunięcia na moją pisemną prośbę.                     

 

                                                                                 ……………………………. 

(data i podpis) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie mojej pracy lub jej fragmentów i 

wykorzystanie jej na potrzeby zorganizowania debaty podsumowującej Konkurs. Jednocześnie, 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i 

rozporządzania tekstem mojej pracy obejmujące:  utrwalanie, powielanie, wprowadzanie do obrotu 

egzemplarzy pracy celem weryfikacji formalnej i merytorycznej, rozpowszechnianie poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora lub w formie publikacji całości bądź 

fragmentów. 

                 ……………………………. 

(data i podpis) 


