REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIADANIE”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim, którego
zadanie polega na napisaniu opowiadania.

2.

Organizatorem konkursu jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, nr tel. 84 627 11 54.

3.

Partnerem konkursu jest Miasto Zamość.
§2.
CEL KONKURSU

1.

Wyłonienie najlepszego opowiadania spośród prac zgłoszonych do konkursu.

2.

Integracja środowisk piszących, promocja autorów z terenu województwa lubelskiego.

3.

Promocja Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu jako instytucji
wspierającej osoby twórcze.
§3.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1

Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie
województwa Lubelskiego.

2

Udział w konkursie jest bezpłatny.

3

Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora
(http://biblioteka.zamosc.pl/) i jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.

4

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uprawnione osoby
i przesłanie wraz z pracą konkursową dokumentów stanowiących załączniki nr 1, 2,
3 do Regulaminu.
§4.
PRACA KONKURSOWA

1

Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 własne opowiadanie, napisane w języku
polskim, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

2

Hasło przewodnie pierwszej edycji konkursu brzmi: „GRANICA”. Definicję hasła
podaje słownik języka polskiego. Hasło można interpretować dosłownie i
metaforycznie.

3

Opowiadanie konkursowe nie może przekraczać 15 stron wydruku komputerowego
(35000 znaków ze spacją, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza).

4

Opowiadanie konkursowe należy przesłać w 5 egzemplarzach wydruku
komputerowego (prace napisane odręcznie nie będą brane pod uwagę)

5

Wydrukowany

tekst

słownym/pseudonimem.

opowiadania
Informacje

należy

podpisać

kontaktowe:

imię

wyłącznie
i

nazwisko,

godłem
adres

korespondencyjny, numer telefonu, mail należy umieścić osobno w zamkniętej
kopercie opatrzonej tym samym godłem słownym/pseudonimem. Koperty zostaną
komisyjnie otworzone po podaniu werdyktu jury.
6

Przesłanie opowiadania na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
§5.
WARUNKI KONKURSU

1

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2

Prace konkursowe należy przesłać do 30 czerwca 2022 r., pocztą tradycyjną na adres
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400
Zamość z dopiskiem „Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

3

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia 2022 roku. O miejscu i sposobie
ogłoszenia wyników Organizatorzy poinformują Uczestników pocztą e-mail lub
telefonicznie. Informacja ukaże się na stronie internetowej biblioteki.

4

Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne.

5

W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w §4 nadesłane
lub dostarczone pod wskazany adres.

6

Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin.
§6.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1

Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa
w składzie:
- Piotr Szewc, polski prozaik, eseista, poeta,
- Piotr Linek, poeta, publicysta, animator życia literackiego, polonista,
- Eliza Leszczyńska-Pieniak, polonistka, autorka, dziennikarka,
w pracach komisji weźmie też udział dwoje pracowników Książnicy Zamojskiej

2

Podczas oceny prac konkursowych Komisja zobowiązana jest brać pod uwagę:
- wartość literacką, twórczy charakter utworu
- poprawność językową, ortograficzną, stylistyczną
- zgodność z wytycznymi Regulaminu Konkursu
- nieoczywiste ujęcie hasła przewodniego

3

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§7.
NAGRODA KONKURSOWA

1

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.

2

Fundatorem nagrody głównej jest Miasto Zamość.

3

Autor nagrodzonego opowiadania otrzyma honorarium z tytułu umowy o dzieło za
przygotowanie projektu na kwotę 1000 zł brutto przekazaną na wskazany rachunek
bankowy po podpisaniu umowy w ciągu 14 dni roboczych.

4

Możliwe jest przyznanie wyróżnień bez nagrody finansowej.

5

Planowana jest pokonkursowa publikacja nagrodzonego utworu i prac wyróżnionych
wskazanych do druku.
§8.
PRAWA AUTORSKIE

1 Z chwilą przesłania pracy konkursowej

Uczestnik udziela Organizatorowi

bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy
konkursowej w całości lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
1.a Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do
pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami;
1.b Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
1.c Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
1.d Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i
promocyjnych.

§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny w siedzibie
organizatora i na stronie internetowej Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego
w Zamościu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia
uczestników konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

3.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich
zaginięcie podczas ich wysyłania.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości przekazania
nagrody z uwagi na brak kontaktu z uczestnikiem konkursu lub z innych przyczyn
niezależnych od organizatora. Nagroda winna zostać odebrana najpóźniej w terminie
1 roku od daty ogłoszenia wyników konkursu.

6.

Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku korzystania z wyłonionej w drodze konkursu
pracy do celów wskazanych w § 7 niniejszego regulaminu. Wykorzystanie zgłoszonych na
konkurs opowiadań zależy od uznania organizatora.

7.

W przypadku uznania przez organizatora, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub
w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego
regulaminu, organizatorowi, na mocy decyzji Komisji Konkursowej, przysługuje prawo
bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do
odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego
uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w
przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

1.

IMIĘ I NAZWISKO I WIEK uczestnika Konkursu ...........................................................

2.

Godło/Pseudonim ...............................................................................................................

3.

dane adresowe ....................................................................................................................

4.

adres mail/telefon ………………………………………………...………………………

5.

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO w przypadku osoby niepełnoletniej ..............................................................

załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
NAZWA SZKOŁY/ jeśli dotyczy
...............................................................................................
ADRES SZKOŁY
.............................................
.............................................
.............................................
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB
OPIEKUNA PRAWNEGO*..................................................................................................
OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Ja niżej podpisany/-a ....................................................................................., działając jako
autor

/

przedstawiciel

ustawowy

autora

/

opiekun

prawny

autora

..................................................................................................... pracy konkursowej - zwanej
dalej "utworem", zgłoszonej przez szkołę:............................................................................,
klasa:............., do konkursu „Opowiadanie” organizowanego przez Książnicę Zamojską im.
Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, oświadczam, że jestem uprawniony/-a do
przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Książnicę Zamojską im.
Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, autorskie prawa majątkowe
do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą w momencie podpisania niniejszego
oświadczenia i obejmują prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania
utworu, w tym jego wytworzonych egzemplarzy przez Książnicę Zamojską oraz
rozporządzania nimi, w tym zezwalania na rozporządzania i korzystanie z opracowania utworu
w kraju i za granicą, powielania i utrwalania utworu, wykorzystania utworu do oznaczenia
publikacji książkowych bez ponoszenia przez Książnicę Zamojską dodatkowych opłat.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
1. publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie

2. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych, sieci internet w
szczególności zaś na portalach społecznościowych;
3. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji,
4. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnienie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub
innego urządzenia) wytwarzanie i powielanie utworu i jego egzemplarzy jakąkolwiek techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego,
elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub
formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych
lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci,
nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci.
Jako autor / przedstawiciel ustawowy autora / opiekun prawny autora * utworu oświadczam, że
zezwalam Książnicy Zamojskiej na rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu w
zakresie wskazanym powyżej. Oświadczam również, że utwór jest mojego autorstwa /
autorstwa mojego dziecka* oraz, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
autorskich praw majątkowych nie zostały i nie zostaną naruszone w żaden sposób prawa osób
trzecich. Niniejszym zezwalam również na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich
do utworu i przenoszę je na Książnicę Zamojską, wyrażam zgodę na anonimowe korzystanie
i rozpowszechniania utworu przez Książnicę Zamojską oraz upoważniam Książnicę Zamojską
do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności do
decydowania o sposobie oznaczenia utworu nazwiskiem ewentualnie pseudonimem autora,
decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, nadzorze nad sposobem korzystania z
utworu, pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, zachowaniu integralności utworu.

.....................................................................................................
data i podpis autora / przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego autora

*niepotrzebne skreślić

załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

O

WYRAŻENIU

ZGODY NA PRZETWARZANIE

DANYCH

OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że:
1. Została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu moich danych
osobowych

/

oraz

danych

osobowych

mojego

dziecka

.............................................................................................................* w celu przeprowadzenia
konkursu „Opowiadanie” organizowanego przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki
Zamoyskiego w Zamościu;
2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki

Zamoyskiego w Zamościu moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka,
tj. imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania i nazwy szkoły w celu przeprowadzenia
konkursu, o którym mowa w pkt. 1. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych
osobowych jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu (ul.
Kamienna 20, 22-400 Zamość). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne
do realizacji celów, jakie zostały zebrane. Podstawa przetwarzania danych uczestnika jest
regulamin konkursu „Opowiadanie” organizowanego przez Książnicę Zamojską im. Stanisława
Kostki Zamoyskiego w Zamościu;
3.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki

Zamoyskiego w Zamościu mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka * utrwalonego
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym w postaci dokumentacji fotograficznej,
filmowej lub dźwiękowej, przez Organizatora konkursu, o którym mowa w pkt. 1, w celu
promocji konkursu oraz działalności Organizatora. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek mój /
mojego dziecka* może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza
zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach
internetowych Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu oraz na
portalach społecznościowych.

.....................................................................................................
data i podpis autora / przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego autora

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), Książnicę
Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Książnica Zamojska im. Stanisława
Kostki Zamoyskiego w Zamościu reprezentowana przez Dyrektora Książnicy Zamojskiej im.
Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu;
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych z
którym

można

skontaktować

się

za

pośrednictwem

adresu

e-mail:

p.zubanski@biblioteka.zamosc.pl;
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu

„Opowiadanie” organizowanego przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki
Zamoyskiego w Zamościu
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1z dnia 4 maja 2016 r.);
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane działającym na zlecenie administratora
danych, z których usług Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia
serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
7.

Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie

niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowani, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
jednak nie później niż do dnia zakończenia konkursu. Cofniecie zgody następuje na piśmie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu Ochrony danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

*niepotrzebne skreślić

