REGULAMIN KONKURSU „POZYTYW”
1. Organizatorem Konkursu „POZYTYW” jest Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej.
2. Celem Konkursu jest promowanie psychologii pozytywnej jako dyscypliny naukowej i publikacji polskich
autorów z tego obszaru wiedzy.
3. Nagroda w Konkursie przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: najlepszy artykuł naukowy, najlepsza
książka naukowa oraz najlepsza publikacja popularyzatorska.
4. Przewidziana jest również możliwość przyznania nagrody za całokształt działalności psychologicznej na rzecz
dobrego życia, zwana „HONOROWYM POZYTYWEM”.
5. Publikacje biorące udział w Konkursie powinny spełniać następujące kryteria:
 opublikowane między 1 stycznia a 31 grudnia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody,
 wydane po raz pierwszy,
 afiliowane w instytucji działającej na terenie Polski,
 tematyka mieści się w obszarze psychologii pozytywnej rozumianej zgodnie ze statutem PTPP,
 autorami nie są członkowie Kapituły Konkursu ani członkowie ich rodzin (do III stopnia
pokrewieństwa w linii prostej i bocznej).
Ponadto publikacje biorące udział w Konkursie w kategorii najlepszy artykuł naukowy powinny być
zamieszczone w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Ponadto publikacje biorące udział w Konkursie w kategorii najlepsza książka naukowa powinny spełniać
następujące kryteria:
 stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
 zawierają bibliografię naukową;
 posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
 są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
 przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
6. Nagrodami w Konkursie są:
a) tytuł „POZYTYWA” wraz z imiennym dyplomem,
b) ewentualnie nagroda pieniężna lub rzeczowa dla autora/współautorów – w przypadku pozyskania przez PTPP
funduszy na ten cel.
7. Organizator zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród, a także do przyznania
nagród specjalnych i wyróżnień.
8. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania prac do Konkursu są autorzy prac, instytucje zatrudniające
autorów, redakcje i wydawnictwa, które opublikowały zgłaszane prace oraz organizator. Każdy z wymienionych
wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę publikacji. Organizacja lub instytucja zgłaszająca
do Konkursu publikację danego autora/autorów jest zobowiązana załączyć jego/ich zgodę.
9. Zgłoszenia prac do Konkursu należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: ptppoz@gmail.com.
Publikacje zgłoszone po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
10. Zgłoszenia prac do Konkursu powinny zawierać:
 dane kontaktowe,
 pełną notkę bibliograficzną
 w przypadku artykułu naukowego jego wersję elektroniczną w formacie .pdf
 w przypadku książki kopie: strony tytułowej, strony z informacjami o wydawnictwie, roku wydania
publikacji oraz recenzje i pełny spis treści.

11. Wszelkie informacje i materiały dostarczone w ramach zgłoszenia prac do Konkursu będą wykorzystywane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
12. Konkurs składa się z 2 etapów.
 Etap I – Organizator Konkursu wybierze wśród prac zgłoszonych do Konkursu co najwyżej po 5
publikacji w każdej kategorii wymienionej w pkt. 3,
 Etap II – Kapituła Konkursu wybierze laureata spośród publikacji zakwalifikowanych w I etapie.
13. Terminy poszczególnych etapów określa organizator kazdorazowo na początku roku.
14. Członków Kapituły Konkursu powołuje i odwołuje corocznie organizator. Skład Kapituły jest jawny i
ogłoszony na stronie internetowej PTPP. Mogą w niej zasiadać przedstawiciele świata nauki, praktyki
psychologicznej oraz inne osoby zaproszone przez PTPP. Do zadań Kapituły należy reprezentowanie Konkursu
przed uczestnikami, instytucjami zewnętrznymi i mediami oraz ustalenie, a następnie ogłoszenie laureatów.
Kapituła wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, kierującego jej pracami i reprezentującego ją na
zewnątrz.
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14. Organizator przyznaje nagrodę „POZYTYW” na podstawie decyzji Kapituły Konkursu podjętej w wyniku
jawnego głosowania jej członków, przeprowadzonego podczas niejawnego posiedzenia. Decyzja Kapituły jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
15. Nagrodę „HONOROWEGO POZYTYWA” za całokształt działalności psychologicznej na rzecz dobrego
życia, o której mowa w pkt. 4, przyznaje Organizator na wniosek Kapituły Konkursu przyjęty w wyniku
jawnego głosowania jej członków, przeprowadzonego podczas niejawnego posiedzenia.
16. Organizator może odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać je z Konkursu w przypadku stwierdzenia
uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
18. Konkurs „POZYTYW” będzie przeprowadzony corocznie, po raz pierwszy w roku 2015

