REGULAMIN Konkursu
na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, organizację i tryb przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę
magisterską i licencjacką na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest BNP Paribas Bank Polska S.A., zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest prowadzony przez pracowników pionu Agrobiznesu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora, www.bnpparibas.pl/agroabsolwent
oraz za pomocą mediów społecznościowych, na profilu Facebook.
4. Celem Konkursu jest promowanie tematyki związanej z szerokorozumianym postępem,
innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych
działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska
naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz
rolnictwem i żywnością ekologiczną.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie, których obrona odbyła się w roku
kalendarzowym 2019 i 2020.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu może być dokonane wyłącznie przez autora pracy.
3. W Konkursie mogą brać udział prace absolwentów krajowych uczelni wyższych, na kierunkach:
1) Automatyka i robotyka;
2) Biotechnologia;
3) Dietetyka;
4) Ekonomia;
5) Finanse i rachunkowość;
6) Inżynieria chemiczna i procesowa;
7) Inżynieria środowiska;
8) Kierunki o żywieniu i żywności;
9) Kierunki rolnicze i leśne;
10) Mechanika i budowa maszyn;
11) Ochrona środowiska;
12) Technologia chemiczna;
13) Weterynaria;
14) Zarządzanie;
15) Zarządzanie i inżynieria produkcji;
16) Zootechnika.
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4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim.
5. Prace można zgłaszać w terminie od 08.06.2020 roku do 31.10.2020 roku.
6. Warunkiem uczestnictwa pracy w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres:
KontaktAgro@bnpparibas.pl kompletu dokumentów, na który składają się:
1) zdjęcie lub skan podpisanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 Regulaminu,
2) praca magisterska w pliku PDF,
3) kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
4) Prawidłowe zgłoszenie konkursowe powinno zawierać w tytule wiadomości Imię i
Nazwisko zgłaszającego wraz z dopiskiem „Konkurs Agroabsolwent”.
7. Zgłoszenie niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie będzie poddane
ocenie przez Kapitułę Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2020 roku. Informacje o laureatach Konkursu
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, na stronie
www.bnpparibas.pl/agroabsolwent oraz przesłane elektronicznie na adresy e-mail laureatów.
9. Organizator zastrzega prawo do anulowania Konkursu, w przypadku otrzymania mniej niż pięciu
prac konkursowych.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.

§ 3. Przedmiot Konkursu
Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie i licencjackie, w których została poruszona
problematyka związana z szerokorozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem,
innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych
działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska
naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego, rolnictwem i
żywnością ekologiczną etc., których temat wiąże się z rozwojem rolnictwa i przetwórstwa rolnospożywczego i powstały na którymkolwiek kierunku wymienionym w § 2. p. 3.

§ 4. Nagrody podatki
1. W Konkursie przewiduje się przyznanie nagrody I, II i III stopnia oraz nagrody specjalnej,
ufundowane przez Organizatora.
2. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody finansowe w łącznej wysokości 8 000 zł brutto,
przy czym:
a. nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto,
b. nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,
c. nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto.
d. nagroda specjalna w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w wysokości 2 000 zł
brutto
3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Laureata Konkursu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
informacji o numerze rachunku bankowego.
4. Organizator przewiduje możliwość prezentacji wyników konkursu i zaproszenia Laureatów na
wręczenie dyplomów podczas uroczystej Gali, będącej wydarzeniem towarzyszącym corocznej
konferencji organizowanej na terenie Polski. W tym wypadku Organizator pokrywa koszty
podróży na miejsce wydarzenia w obie strony oraz uczestnictwa Laureatów w ww. wydarzeniu.
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W przypadku gdy Laureat nie weźmie udziału w Gali, dyplom zostanie przekazany na adres
korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu do konkursu.
5. Wartość nagród przyznanych Laureatom, stanowi przychód, od którego Organizator pobierze
zryczałtowany podatek lub zastosuje zwolnienie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

§ 5. Kapituła Konkursu
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, powołuje się Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2. W skład Kapituły wchodzi pięć osób, w tym Przewodniczący, Sekretarz i trzech członków.
Informacja na temat składu Kapituły zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora
www.bnpparibas.pl/agroabsolwent
3. Organizator może, w drodze odrębnych ustaleń, zaprosić do pracy w Kapitule przedstawiciela
świata nauki.
4. Zadaniem Kapituły jest:
1) formalna weryfikacja nadesłanych prac magisterskich;
2) ocena nadesłanych prac magisterskich;
3) wytypowanie laureatów.
5. W pierwszym etapie Konkursu członkowie Kapituły oceniając spełnienie przez autora pracy
wymogów określonych w § 2 Regulaminu podejmują decyzję o dopuszczeniu pracy do
Konkursu.
6. W drugim etapie Konkursu członkowie Kapituły weryfikują zgodność tematu pracy z zakresem
tematyki Konkursu. Wyłonione prace są poddawane ocenie.
7. W trzecim etapie wszyscy Członkowie Kapituły dokonują oceny prac zgodnie z formularzem
oceny, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Ocenie podlegają:
1) oryginalność pracy - twórczy wkład autora w opisanie rozwoju na wybranym
polu;
2) teoretyczna wartość pracy;
3) praktyczna użyteczność pracy;
4) poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym;
5) innowacyjność opisanego rozwiązania.
9. Na podstawie sumy przydzielonych punktów, Kapituła Konkursu dokonuje wyboru Laureatów
Konkursu. W przypadku równowagi punktacji głos Przewodniczącego ma znaczenie
decydujące.
10. Kapituła może nie przyznać nagrody danego stopnia lub wyróżnienia.
11. Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

2.

W przypadku powzięcia informacji przez Organizatora, że nagrodzona praca magisterska
powstała z naruszeniem zasad etycznych, prawnych (m.in. stanowi plagiat lub została napisana
przez inną osobę niż wskazana jako autor pracy) lub stwierdzenia, że zostały naruszone
postanowienia Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do cofnięcia decyzji o
przyznaniu nagrody i żądania zwrotu przyznanej nagrody. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji nagroda przepada i nie będzie przekazana kolejnemu Laureatowi .
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, organizacji i trybu prowadzenia Konkursu rozstrzyga
Organizator, drogą mailową, poprzez adres KontaktAgro@bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

3.
4.
5.

Regulamin wchodzi w życie 08 czerwca 2020 r.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, na opublikowanie ich danych osobowych, tj. imienia i
nazwiska oraz tytułu pracy magisterskiej na stronie internetowej Organizatora.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika w celach promocyjno-informacyjnych przez Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 – Formularz Oceny
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