KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z SUPLEMENTAMI DIETY I
ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
ŻYWIENIOWEGO
REGULAMIN KONKURSU
§1
1. Organizatorem konkursu (w dalszej części zwanego "Konkursem") jest stowarzyszenie
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23 lok. 29, 02316 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000218932 (w dalszej
części zwane "Stowarzyszeniem").
W imieniu Stowarzyszenia Konkurs przeprowadza Rada Ekspercka, o której mowa w § 9.
§2
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autora najlepszej pracy dyplomowej (licencjackiej,
magisterskiej lub doktorskiej) (w dalszej części łącznie zwanych "Pracą Dyplomową")
omawiającej tematykę suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym,
socjologicznym i marketingowym.
2. Konkurs ma za cel popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie tematyki określonej w ust. 1.
§3
1. Ustanawia się nagrodę dla autora najlepszej pracy wyłonionej w trybie Konkursu. Formę
nagrody określono w § 14 niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem przyznania nagrody jest przeprowadzenie Konkursu.
3. Uczestnikom Konkursu, którym nie przyznano nagrody, może zostać przyznane wyróżnienie
Stowarzyszenia. O przyznaniu wyróżnienia Stowarzyszenia oraz liczbie przyznawanych
wyróżnień Stowarzyszenia decyduje Rada Ekspercka, o której mowa w § 9.
§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być absolwent uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 572, ze zm.) lub zagranicznej
szkoły wyższej (w dalszej części zwanej "Uczelnią").
2. Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

a) uczestnicy w imieniu własnym;
b) Uczelnia na której została złożona i obroniona Praca Dyplomowa, której dotyczy
zgłoszenie uczestnictwa, w imieniu uczestnika oraz za jego pisemną zgodą. Zgodę
uczestnika Uczelnia zobowiązana jest załączyć do zgłoszenia.
§5
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace tematycznie związane z zagadnieniami wskazanymi
w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, a w szczególności: z wprowadzaniem do obrotu
suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
perspektywami rynku suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym,
socjologicznym i marketingowym.
2. Prace Dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny nadto spełniać poniższe warunki:
a) zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim;
b) zostały obronione w terminie od 31 października 2016 r. do 31 października 2018 r.;
c) zostały złożone i obronione na Uczelni;
d) praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry;
e) nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika
członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny
osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.
§6
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 lit. b, zgłoszenie obejmuje:
a) 1 egzemplarz Pracy Dyplomowej wydrukowanej i oprawionej w miękką oprawę;
b) pliki elektroniczne z tekstem pracy magisterskiej w formacie .pdf oraz .doc, zapisane na
trwałym nośniku danych;
c) streszczenie pracy o maksymalnej objętości 1800 znaków bez spacji, określające cel
pracy, zarys jej zawartości, zarys założeń oraz wniosków;
d) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu;
e) zaświadczenie o terminie obrony pracy oraz ocenach uzyskanych za pracę oraz jej
obronę, wydane przez władze Uczelni lub jej statutowej podstawowej jednostki
organizacyjnej, na której Praca Dyplomowa została zgłoszona i obroniona.
§7
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia drogą pocztową
lub przesyłką kurierską, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na najlepszą pracę dyplomową".
2. Zgłoszenia uczestnictwa powinny zostać przesłane w trybie ust. 1 w nieprzekraczalnym
terminie do 1 kwietnia 2019 r. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą datą zgłoszenia jest
data stempla pocztowego, przy czym prace, które nie wpłyną do siedziby Stowarzyszenia do
14 kwietnia 2019 r., nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty przesłane w ramach zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

4. Do udzielania informacji dotyczących Konkursu upoważniony jest Sekretarz Stowarzyszenia,
p. Anna Czapiewska, pod numerem tel. +48 22 620 29 34 lub adresem e-mail:
info@krsio.org.pl.
§8
Zgłoszenia niespełniające warunków określonych § 7, dotyczące pracy niezgodnej z warunkami
określonymi w § 4 ust. 2 i § 5 lub przesłane po terminie określonym w § 7 nie będą rozpatrywane.
§9
1. Prace Dyplomowe zgłoszone w ramach Konkursu ocenia jury składające się z 3 członków
Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady (w dalszej części zwane "Jury").
2. Jury posiłkuje się opinią 2 ekspertów Rady Eksperckiej wybranych w zależności od tematyki
zgłoszonych prac w tym eksperta sprawozdawcy.
3. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 10
1. Ocenie w ramach Konkursu podlega:
a) wartość merytoryczna pracy;
b) nowatorski i twórczy charakter pracy;
c) poziom edytorski pracy.
2. W ramach oceny według powyższych kryteriów brane pod uwagę jest również streszczenie
pracy.
§ 11
1. Nagrodę w Konkursie na wniosek Jury przyznaje Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie może odstąpić od przyznania nagrody.
§ 12
Rada Ekspercka wyłania najlepszą pracę oraz, jeżeli tak zdecyduje, prace wyróżnione, po
uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, na posiedzeniu tajnym. Przebieg posiedzenia
nie podlega publikacji.
§13
Wyniki Konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagrody zostaną ogłoszone do 31 stycznia
2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia. Autor najlepszej pracy oraz autorzy prac
wyróżnionych zostaną ponadto powiadomieni pisemnie, drogą pocztową.
§ 14
Nagrodą w Konkursie jest minimum miesięczny bezpłatny staż w firmie będącej członkiem
wspierającym KRSIO lub innej sponsorującej Konkurs lub zamiennie nagroda pieniężna w
wysokości min. 2000 zł.

