
Regulamin Konkursu poetycko – literackiego pt. „ Nie mam weny” 

organizowanego w ramach Wieczoru Literackiego w Klubie 123 

  

§1.   

ORGANIZATOR  

  

Organizatorem konkursu jest Klub 123 z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 42, 81 - 309 Gdynia.  

Organizacja konkursu związana jest z Wieczorem Literackim, który odbędzie się w Klubie 123, ul. 

Warszawska 42, 81 - 309 Gdynia. 

  

§2.   

ZASADY UCZESTNICTWA  

  

1. Przedmiotem konkursu jest utwór (opowiadanie lub wiersze) z dowolnego gatunku literackiego, 

który jest dowolną, własną interpretacją tematu Wieczoru Literackiego  - „Nie mam weny”.   

2. Opowiadanie nie może przekraczać 3 stron A4, czcionka 12. Można nadesłać maksymalnie 3 

wiersze, łącznie nie przekraczające 3 stron A4, czcionka 12. 

 

3. Podstawowymi kryteriami oceny będą przede wszystkim pomysłowość i poziom  

merytoryczny.  

4. Opowiadania i wiersze oceniane będą przez jury, które powołuje organizator Wieczoru 

Literackiego –  Klub 123. Opowiadania i wiersze w kategorii Nagroda Publiczności, oceniane będą na 

drodze głosowania przez publiczność obecną podczas Wieczoru Literackiego. 

 5. Decyzje jury i publiczności są ostateczne i niepodważalne.  

6. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace, które spełniają choć jedno z poniższych 

warunków:  

- wykonane na odpłatne zlecenie,  

- realizowane przy osobistym udziale członków jury  

- teksty, do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca odbywania się Wieczoru Literackiego. 

 

 

 

 



 

§3.   

ZGŁOSZENIA  

  

1. Prace w wersji elektronicznej (w formacie doc lub pdf) należy przesłać na adres e-mail 

i.karolewska@otwartebramy.org, opatrzone godłem (pseudonimem). Wiadomość musi zawierać imię 

i nazwisko autora. Prace w wersji papierowej można przesłać pocztą tradycyjną na adres Klub 123, ul. 

Warszawska 42, 81 - 309 Gdynia lub dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem na powyższy adres. 

Prace w wersji papierowej powinny znajdować się w zaklejonej kopercie. 

2. W treści maila powinny znaleźć się następujące dane autora: imię, nazwisko, numer telefonu. W 

zaklejonej kopercie powinna znajdować się kartka z danymi autora: imię, nazwisko, numer telefonu. 

 3. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie lub maksymalnie 3 wiersze. 

 4. Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie, a także oceniać prac nadesłanych przez osoby 

będące członkiem ich rodziny.  

5. Po wysłaniu pracy autor w przeciągu czterech dni roboczych otrzyma e-mail zwrotny z  

potwierdzeniem zgłoszenia pracy. 

 6. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.  

7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 maja 2019. Ostateczny termin zgłaszania udziału 

w konkursie publiczności mija 8 czerwca (prace w kategorii nagroda publiczności należy wcześniej 

przesłać na adres i.karolewska@otwartebramy.org)  

 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

  

§4.   

 PRAWA AUTORSKIE  

  

1. Zgłaszając pracę, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i  

osobiste do nadesłanego utworu.  

2. Twórcy zgadzają się na publikowanie tekstu opowiadania lub wierszy przez organizatorów 

konkursu na stronie www.otwartebramy.org, fanpejdżu Klubu 123, antologii pokonkursowej. 

3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć sobie praw do wynagrodzenia z tytułu  

wykorzystania nadesłanych przez nich tekstów w publikacjach wymienionych w punkcie  

poprzednim.  
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§5.   

 NAGRODY  

  

1. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  

2. Lista nominowanych prac wybranych przez jury zostanie ogłoszona 10 czerwca 2019 roku  

na stronie www.otwartebramy.org.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Wieczoru Literackiego 14 czerwca (obecność 

laureatów na gali jest obowiązkowa).  

  

§6.   

DANE OSOBOWE  

  

1. a) Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych  

osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu, adresu email oraz wizerunku na potrzeby 

organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji danych autora nagrodzonej pracy na 

stronie internetowej www.otwartebramy.org oraz profilu imprezy na portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla  

uczestnictwa w konkursie.  

3. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. 

Grabowo 2. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku przetwarzane 

będą wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz publikacji danych autorów nagrodzonych prac na 

nośnikach określonych w §4. p.  

Poza powyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą  

udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało 

to będzie z obowiązujących przepisów prawa.  

5. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą 

uczestnika. 

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, 

wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych. 

 



7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia  

danych.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody  

jest ona zawsze dobrowolna.  

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być 

cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się 

wolą osoby, której dane dotyczą. Zgłoszenie chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych należy 

kierować na adres: i.karolewska@otwartebramy.org. 

10. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem 

prawa.  

 


