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Konkurs na najlepszą recenzję książki: The Centrality of
the Regime for Political Science
I. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
II. Celem konkursu jest wyłonienie autora najlepszej
anglojęzycznej recenzji książki The Centrality of the
Regime for Political Science.
III. Warunki konkursu :
1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci dowolnej
uczelni wyższej.
2. W konkursie zgłaszane są recenzje, które zostały
opublikowane przez autorów w jednym z
wymienionych poniżej miejsc:
a. na profilu prywatnym w serwisie Facebook lub
Google+,
b. na portalu Youtube,
c. na blogu autora recenzji,
3. Recenzja musi mieć charakter publiczny i zawierać
pełną nazwę książki oraz link do dowolnego sklepu
internetowego gdzie można ją kupić.
4. Do konkursu będą dopuszczone tylko recenzje
spełniające kryterium rzetelności informacji – to
znaczy, że autor recenzji musi w sposób rzeczowy
ocenić publikację.
5. Recenzja może być w formie:
a. wypowiedzi pisemnej,

b. filmu,
c. audycji radiowej z możliwością odsłuchania w
Internecie.
6. Udział w konkursie należy zgłosić na adres mailowy
asc@uw.edu.pl . W tytule maila należy wpisać
„Konkurs”. W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko, link do miejsca gdzie opublikowana jest
recenzja, uczelnię, na której studiuje autor recenzji
oraz kierunek studiów.
7. Termin zgłaszania recenzji do konkursu: 15 maja
2017.
IV. Jury konkursu w wyborze najlepszych prac będzie
oceniało:
a. rzetelność informacji,
b. atrakcyjność przekazu dla odbiorcy,
c. trafność.
Prace nie będą oceniane pod względem długości –
recenzja może składać się z kilku zdań.
Można zgłosić dowolną ilość recenzji pod warunkiem, że
każda z nich będzie inna.
V.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później
niż 29 maja 2017.

VI. Nagrody
1. Nagrody
ufundowane
przez
Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego to pięć równoważnych

nagród w postaci książek „ Głowa. Opowieść nocy
zimowej ” Tadeusza Cegielskiego.
2. Dodatkowo autor ufundował 3 nagrody specjalne za
recenzję, które spełnią wymogi ogólne konkursu i
osiągną najwięcej polubień lub reakcji. Pierwsza
nagroda to karta podarunkowa do Empiku o
wartości 100zł, druga nagroda książka Patriotism Is
Not Enough, Steven F. Hayward; trzecia nagroda
książka The Suit: A Machiavellian Approach to
Men's Style Nicholas Antogivanni.
3. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody w
dwóch kategoriach.
4. Autorzy najlepszych recenzji o wygranej zostaną
poinformowani mailem na adres, z którego wpłynęło
zgłoszenie.
5. Nagrody można będzie odbierać osobiście w
Ośrodku Studiów Amerykański UW lub będą
wysyłane pocztą na wskazany adres na terenie
Polski.

