Regulamin konkursu "Opowiadanie z Powstaniem Wielkopolskim w tle"

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Zbożowej 15/47,
identyfikująca się numerem NIP 7641794345 (dalej: „Organizator”) na zlecenie Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się
uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
4. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin
określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili
przystąpienia do konkursu.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2 Cel konkursu i Uczestnicy
1. Celem konkursu jest wyłonienie 18 Uczestników warsztatów pisarskich na podstawie przesłanych na
konkurs opowiadań lub szkiców opowiadań.
2. Wyłonieni Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach.
3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie województwa
wielkopolskiego, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. Do
udziału w konkursie mogą zgłaszać się również osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu. Skan wypełnionego dokumentu,
wydrukowanego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego należy dołączyć do formularza
zgłoszeniowego.
4. Wyłonieni Laureaci konkursu zgadzają się na podanie do publicznej wiadomości następujących
danych: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której mieszkają oraz tytuł nagrodzonego opowiadania
lub szkicu opowiadania. Informacje te zostaną opublikowane na stronie Organizatora, tj.
http://www.maszynadopisania.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, tj. https://www.umww.pl
5. Dane osobowe podane przez Uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do warsztatów, zostaną
usunięte z systemu.

§3 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w wersji elektronicznej w dniach od 5 lutego do 20 marca
2018 roku do godz. 00:00 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

http://www.maszynadopisania.pl Po dacie zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. po 20 marca 2018
r. formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny.
2. W treści zgłoszenia należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer
telefonu kontaktowego.
3. Praca (opowiadanie, szkic) przesłana na konkurs musi być oryginalnym utworem Uczestnika
konkursu napisanym w języku polskim i musi nawiązywać do Powstania Wielkopolskiego. Przesłana
praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.
4. Praca nadesłana na konkurs powinna spełniać wymogi jednego z trzech gatunków: prozy
obyczajowej, kryminału/sensacji lub opowiadania z elementami reportażu.
5. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 000 znaków
znormalizowanego tekstu.
6. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków
znormalizowanego tekstu i większy niż 9000 znaków znormalizowanego tekstu. Szkic powinien
zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określenie miejsca i czas akcji.
7. Opowiadanie musi być przesłane w jednym z wybranych plików: .doc, .docx, .odt, .pdf. W nagłówku
opowiadania powinno znaleźć się imię i nazwisko autora.
8. Organizator dopuszcza możliwość przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego
opowiadania czy szkicu. Jednocześnie informuje, że w razie wybrania Uczestnika jako jednego ze
Zwycięzców konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania opowiadania czy szkicu, nad którym Laureat
będzie pracował podczas warsztatów.

§4 Jury konkursu

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Jury złożone z przedstawicieli
Organizatora oraz Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni 18 zwycięskich, których autorzy wezmą udział w warsztatach
pisarskich.
3. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę:
- zgodność z wymogami określonymi w §3,
- wartość artystyczną,
- oryginalność fabuły.

§5 Nagroda i ogłoszenie wyników

1. Nagrodą w konkursie jest udział w bezpłatnych warsztatach pisarskich, które odbędą się w Poznaniu
w dniach 11-13 maja 2018 r., w godz. 10:00-15:00 oraz wydanie opowiadania w antologii opowiadań
z wykorzystaniem tematu Powstania Wielkopolskiego w setną rocznicę jego wybuchu.

2. Ogłoszenie wyników konkursu i lista zakwalifikowanych Uczestników nastąpi w dniu 23 kwietnia
2018 r.
3. Laureatom konkursu spoza Poznania Organizator zwraca koszty dojazdu na warsztaty (na podstawie
biletów PKP lub PKS) i zapewnia noclegi ze śniadaniami i obiadami w dniach trwania kursu.
4. W trakcie warsztatów Organizator zapewnia 2 przerwy kawowe i obiady dla wszystkich Uczestników.
5. Lista zakwalifikowanych Uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach
Maszyny do Pisania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dnia 23 kwietnia
2018 roku.
6. Warsztaty będą składać się z części ćwiczeniowej oraz wykładów. Zwycięzcy zostaną podzieleni na
grupy gatunkowe - w każdej grupie po 6 osób:
- proza obyczajowa,
- kryminał / sensacja,
- opowiadanie z elementami reportażu.
O tym, do której grupy Uczestnik zostanie przydzielony zadecyduje Organizator na podstawie
przesłanego opowiadania/szkicu.
7. Opiekę merytoryczną nad Laureatami konkursu podczas warsztatów pisarskich sprawować będą:
Sylwia Chutnik - warsztaty prozy obyczajowej
Przemysław Semczuk - warsztaty prozy kryminalnej
Piotr Bojarski - warsztaty opowiadania z elementami reportażu
8. Każda z sześcioosobowych grup będzie pracować pod opieką jednego nauczyciela.
9. Od zakończenia warsztatów Uczestnicy zobowiązani są przesłać skończone teksty w ciągu 1 miesiąca.
10. Skorzystanie z nagrody, tj. udział w warsztatach, wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie
przesłana Laureatom przed rozpoczęciem warsztatów na adres podany w zgłoszeniu (umowy będą
dotyczyć przekazania praw autorskich).
11. Warsztaty pisarskie poprzedzi spotkanie integracyjne i przedstawienie projektu w dniu 10 maja o
godz. 19:00 w Poznaniu. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
12. O miejscu odbywania się spotkania integracyjnego, miejscu noclegów oraz warsztatów pisarskich
Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.
13. Nie ma możliwości przekazania nagrody osobom trzecim.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres:
maszyna@maszynadopisania.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym
terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.

2. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia
i nazwiska, adresu uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje
odwołanie.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub
odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych
roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego
przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursów jest jego Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i postanowień jego regulaminu oraz dla celów
marketingowych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności,
jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia
udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez
Zgłaszającego.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku przebiegu konkursu będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
na udział niepełnoletniego dziecka
w konkursie „Opowiadanie z Powstaniem Wielkopolskim w tle”

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział ……………………………………… (należy wpisać imię
i nazwisko dziecka) w konkursie „Opowiadanie z Powstaniem Wielkopolskim w tle”
organizowanym przez Maszynę do Pisania siedzibą w Toruniu na zlecenie Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu
i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka
i moich zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz zdjęć z warsztatów
z wizerunkiem dziecka w mediach oraz stronach internetowych organizatora konkursu oraz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przypadku wytypowania go jako laureata.

…………………………………………………
data i miejscowość

…………………………………………………
podpis
(pełne imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

