REGULAMIN KONKURSU
GAZETA „LITERACKA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu gazeta „Literacka” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu
„Konkursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie z siedzibą przy ul. Obrońców
Westerplatte 16 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach,
określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie
oraz pełny regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej:
www.literackisopot.pl.
3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która studiuje na jednej z
wyższych uczelni w Polsce lub właśnie ukończyła studia i nie skończyła 26 lat do dnia
rozpoczęcia konkursu.
§2
KONKURS – ZASADY
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2018 r., a zakończy w dniu 9 marca 2018 r.
2. Zadaniem uczestników jest napisanie jednego tekstu – do wyboru:
- Relacji z wydarzenia kulturalnego (najchętniej spotkania literackiego, ewentualnie debaty,
wykładu)
- Recenzji książki lub portretu pisarza.
3. Tekst może liczyć max. 2500 znaków ze spacjami, powinien być opatrzony tytułem i zaczynać
się od leadu (nagłówka liczącego 3 - 4 zdania).
4. Tekst musi być materiałem autorskim. Można przesyłać teksty, które wcześniej ukazały się na
blogu Uczestnika lub zostały opublikowane, np. w magazynie studenckim.
5. Każdy Uczestnik musi przesłać jeden tekst.
6. Teksty oraz skan podpisanego Oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
konkursu powinny zostać przesłane w terminie do 23 lutego 2018r. na adres e-mail:
redakcja@literackisopot.pl. W temacie maila należy dopisać hasło: Konkurs.

§3
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie:
- Dagny Kurdwanowska, redaktor naczelna gazety „Literacka”
- Marta Czarnecka, przedstawiciel Organizatora Festiwalu Literacki Sopot
2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące elementy:
- Poprawność językowa: 10 pkt.
- Styl oraz płynność wypowiedzi: 10 pkt.
- Pomysł: 10 pkt.
- Wartość merytoryczna: 10 pkt.
3. Maksymalna, łączna suma przyznanych przez jednego Jurora punktów, dla nadesłanej
Pracy, wynosi 40 punktów.
W przypadku przyznania tej samej liczby punktów większej liczbie prac Jury zastrzega sobie
prawo ostatecznego wyboru Prac, które zostaną wyróżnione.
4. Autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac w ramach nagrody otrzymają możliwość udziału w
Festiwalu na koszt Organizatora (nocleg i wyżywienie lub wyżywienie w przypadku osób
mieszkających na terenie Trójmiasta i okolic), udział w warsztatach z pisarzami/reporterami
oraz współtworzenie gazety festiwalowej i portalu festiwalowego pod okiem doświadczonych
dziennikarzy.
5. Współtworzenie gazety festiwalowej oraz portalu festiwalowego będzie polegało na
napisaniu ustalonej z Redakcją liczby tekstów w wyznaczonym przez Redakcję terminie,
udział w składaniu gazety, udział w wydarzeniach festiwalowych i przygotowywanie relacji z
ww. wydarzeń.
6. Osoby wyróżnione w Konkursie poprzez przyjęcie nagrody zobowiązują się do uczestnictwa
w Festiwalu Literacki Sopot oraz w warsztatach poprzedzających Festiwal w dniach 14-19
sierpnia 2018 r.
7. Harmonogram prac redakcyjnych zostanie ustalony po wyłonieniu wszystkich Uczestników,
nie później niż do 11 maja 2018 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o Harmonogramie
drogą mailową.
8. Niewywiązanie się z ww. ustaleń tj. nienapisanie zamówionych tekstów, nieprzestrzeganie
terminów skutkuje przepadkiem wyróżnienia. W przypadku nieuzasadnionej lub
nieusprawiedliwionej nieobecności podczas Festiwalu Organizator zastrzega sobie
możliwość żądania zwrotu poniesionych kosztów (nocleg/wyżywienie).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2018 r. Lista osób wyróżnionych zostanie
opublikowana do 12 marca 2018 r. na stronie: www.literackisopot.pl. Dodatkowo osoby
wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie pocztą elektroniczną.

10. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej
niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany
na inną nagrodę rzeczową.
11. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika teksty naruszają jakiekolwiek
prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy
prawa, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników, jest Organizator.
2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn.zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i
prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w
zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
5. Uczestnik uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych,
przechowywanych w siedzibie Organizatora.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie na stronie
www.literackisopot.pl oraz przy wszystkich innych działaniach i czynnościach, dotyczących
konkursu, swojego imienia i nazwiska.
§5
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH . UDZIELENIE LICENCJI. NABYCIE
WŁASNOŚCI PRAC.
1. Przesłanie tekstu na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik
jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw
autorskich oraz innych praw osób trzecich.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku,
będzie sobie rościć prawa do tekstu nadesłanej przez Uczestnika.
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uczestnika konkursu) i nie naruszają praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób
trzecich. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej
i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na
stronach internetowych Organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych
publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.

Miejscowość, data, Podpis

(podpis uczestnika)

