REGULAMIN
II KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PACĘ ROCZNĄ
W KOLEGIUM MISH

UW

2010/11

§1

Organizatorem Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną w Kolegium MISH jest ZSS Kolegium
MISH UW.

§2

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci Kolegium MISH UW.

§3

Konkurs odbywa się w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011.

§4

1. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest dostarczenie w terminie do 4 października
2010 r. pracy konkursowej w trzech kopiach wraz załączoną recenzją pracy rocznej dla
Kolegium MISH UW.
2. W Konkursie mogą brać udział tylko prace roczne napisane w roku akademickim
2009/10.
3. Prace naleŜy składać w Sekretariacie Kolegium MISH UW.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 15 listopada 2010 r.

§5

1

Prace konkursowe zgłoszone przez uczestników oceniać będzie Komisja wybrana
przez Organizatora Konkursu.

§6

1. Nagrodą dla autorów najlepszych prac jest ich publikacja w Piśmie Studentów MISH UW
"Mishellanea". Wybór miejsca publikacji (wersja internetowa lub tradycyjna Pisma)
pozostaje w kompetencji członków Redakcji.
2. Nagrodzone prace winny być zredagowane zgodnie z zaleceniami edycyjnymi dostępnymi
na stronie internetowej Pisma.
3. Niezastosowanie się do zasad edycyjnych moŜe skutkować odmową publikacji.
4. Objętość pracy publikowanej w wersji tradycyjnej nie powinna przekraczać 25 stron
liczonych według zasad edycyjnych Pisma. W przypadku dłuŜszych prac Redakcja moŜe
odmówić publikacji lub opublikować pracę w wersji internetowej.
5. Objętość prac publikowanych w wersji internetowej nie podlega ograniczeniom.
6. Autor moŜe zgłosić chęć publikacji pracy wyłącznie w wersji internetowej.
7. Prace zostaną opublikowane w tym samym roku akademickim, w którym nastąpi
rozstrzygnięcie Konkursu, a wybór numeru, w którym się ukaŜą (zimowy lub letni)
pozostaje do decyzji Redakcji.
8. Ponadto nagrodami w Konkursie są bony ksiąŜkowe w wysokości ustalonej przez
Organizatora.

§7

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie moŜliwość zmiany postanowień niniejszego
regulaminu. Zmiany mogą być dokonywane najpóźniej tydzień przed ostatecznym
terminem oddania prac i podlegają ogłoszeniu w formie zwyczajowo przyjętej w
Kolegium MISH UW.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ZSS Kolegium MISH.
3. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
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