REGULAMIN KONKURSU SZCZECIN Z DRESZCZYKIEM LITERACKO
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Szczecin z dreszczykiem literacko (wspominany
dalej jako Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec
(wspominane
dalej
jako
Organizator),
NIP:
8522658062,
e-mail:
stowarzyszenie.chowaniec@gmail.com
3. Czas trwania Konkursu: od 1 października do 2 listopada 2020 r. Prace konkursowe należy
przesyłać na adres mailowy organizatora: stowarzyszenie.chowaniec@gmail.com

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (wspominanym dalej jako Uczestnik) może być każda osoba
fizyczna, która:
a) zaakceptuje regulamin Konkursu,
b) ma ukończone 14 lat,
c) nie jest członkiem należącym do Organizatora,
d) zadeklaruje chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej do
organizatora w terminie do 2 listopada 2020 r. do godz. 23:59 i załączy odpowiednie
oświadczenie (Załącznik 1 lub Załącznik 2).
2. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu krótkiego, fabularnego opowiadania
w klimatach grozy, którego akcja dzieje się w Szczecinie.
3. Tekst opowiadania powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12.
Dopuszczalna liczba znaków (ze spacjami) to 4000. Tekst opowiadania należy napisać
zapisać w formacie .doc lub .docx, a plik podpisać według schematu Imię_Nazwisko_Tytuł
(np. Jan_Kowalski_Nocny_Szczecin).
4. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie dwie różne prace.
5. Do pracy niezbędne jest dołączenie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia
(Załącznik 1 lub Załącznik 2), w którym Uczestnik oświadcza, że jego prawa autorskie do
pracy nie są w żadnym stopniu ograniczone oraz wyraża zgodę na udostępnienie pracy na
zasadzie licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez
utworów zależnych – 4.0 Międzynarodowe) oraz na niezbędne poprawki dotyczące korekty
oraz składu pracy.

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojej pracy w ramach zbioru opowiadań
Szczecin z dreszczykiem, który ukaże się w grudniu 2020 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji tylko części z nadesłanych prac.

§3
OCENA
1. Organizator powoła Jury, które dokona oceny nadesłanych prac i przyzna ich autorom
nagrody oraz ewentualne wyróżnienia. Pod ocenę Jury zostaną wzięte: pomysłowość
Uczestnika, zachowanie odpowiedniego nastroju opowieści (groza, thriller, horror itp.),
związki ze Szczecinem (miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia historyczne itp.), wartość
artystyczna oraz poprawność językowa.
§4
NAGRODY I WYNIKI KONKURSU
1. Pulę nagród tworzą nagrody rzeczowe o wartości 500 zł.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą trzy osoby najwyżej ocenione przez Jury.
Dopuszcza się również przyznanie przez Jury wyróżnień.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 30.11.2020 r.
4. Przekazanie nagród nastąpi osobiście lub listownie w ciągu dwóch tygodni od ustalenia
sposobu przekazania nagrody pomiędzy Organizatorem a Nagrodzonym. W przypadku braku
kontaktu z Nagrodzonym przez co najmniej 72 godziny od pierwszej próby skontaktowania
się z Nagrodzonym przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania
nagrody Uczestnikowi, który zajął pierwsze nienagrodzone miejsce.
5. Nagrodzony zobowiązuje się do zrobienia sobie zdjęcia z otrzymaną nagrodą (tzw. selfie)
i przesłania Organizatorowi w celu przekazania Operatorowi Projektu II Szczecińskie
Spotkanie z Dreszczykiem – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. W przypadku
braku przesłania zdjęcia Nagrodzony będzie zobowiązany do zwrócenia otrzymanej nagrody.
6. Nagrody za konkretne miejsca stanowią pakiet i nie ma możliwości zmian w ramach
pakietów. Nie ma również możliwości wymiany pakietów na ekwiwalent pieniężny.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji
i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych
osobowych (imienia i nazwiska) oraz adresu e-mail dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu
oraz ogłoszenia wyników przez Organizatora. Wyraża również zgodę na publikację zdjęć
zawierających wizerunek Uczestnika w fotorelacji z Wydarzenia, która ukaże się na

fanpage’u Organizatora, jego stronie internetowej oraz zostanie wysłana do lokalnych
mediów i/lub Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz operatora programu
Społecznik (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe informacje dotyczące polityki RODO można znaleźć na stronie Organizatora:
http://chowaniec.org/wp-content/uploads/2020/08/Informacja-RODO-Chowaniec.pdf
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach treści Regulaminu
Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty
rozpoczęcia jego obowiązywania.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu ogłoszenia, tj. 10.10.2020 r.

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
OSOBA NIEPEŁNOLETNIA (WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
i wykorzystywanie pracy, imienia i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych danych
osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi
identyfikacyjnymi, przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec (nazywane dalej
Organizatorem) w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych
i innych związanych z realizowanymi zadaniami. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę
wycofać w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam, że prawa autorskie mojego dziecka do
przesłanej pracy nie są w żadnym stopniu ograniczone.
Obowiązek
informacyjny
zgodny
z
RODO:
content/uploads/2020/08/Informacja-RODO-Chowaniec.pdf

http://chowaniec.org/wp-

Imię i nazwisko dziecka: ………………………...…………………………….………………..
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………..

UDZIAŁ W KONKURSIE SZCZECIN Z DRESZCZYKIEM LITERACKO
 Wyrażam zgodę na udostępnianie imienia i nazwiska mojego dziecka w internecie, w tym
na stronie internetowej Organizatora lub profilu Facebook Organizatora, zamieszczania
w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach.
 Wyrażam zgodę na udostępnienie pracy konkursowej mojego dziecka na zasadzie licencji
CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych –
4.0 Międzynarodowe). Informacje dotyczące ww. licencji znajdują się na stronie
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
 Wyrażam zgodę na niezbędne poprawki dotyczące korekty i składu pracy mojego dziecka.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia
i nazwiska w celu zamieszczenia ich przy pracy konkursowej, opublikowanej na stronie
internetowej Organizatora lub profilu Facebook Organizatora, zamieszczania w materiałach
promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach.

……………………..……

……………………………………………

Miejscowość i data

Imię i nazwisko opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
OSOBA PEŁNOLETNIA

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie
i wykorzystywanie pracy, imienia i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych danych
osobowych w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi
identyfikacyjnymi, przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec (nazywane dalej
Organizatorem) w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych
i innych związanych z realizowanymi zadaniami. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę
wycofać w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam, że moje prawa autorskie do przesłanej
pracy nie są w żadnym stopniu ograniczone.
Obowiązek
informacyjny
zgodny
z
RODO:
content/uploads/2020/08/Informacja-RODO-Chowaniec.pdf

http://chowaniec.org/wp-

Imię i nazwisko: ………………………...……………………………….…….………………..
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………..

UDZIAŁ W KONKURSIE SZCZECIN Z DRESZCZYKIEM LITERACKO
 Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego imienia i nazwiska w internecie, w tym na
stronie internetowej Organizatora lub profilu Facebook Organizatora, zamieszczania
w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach.
 Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy konkursowej na zasadzie licencji CC BYNC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych – 4.0
Międzynarodowe). Informacje dotyczące ww. licencji znajdują się na stronie
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
 Wyrażam zgodę na niezbędne poprawki dotyczące korekty i składu pracy konkursowej.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
w celu zamieszczenia ich przy pracy konkursowej, opublikowanej na stronie internetowej
Organizatora lub profilu Facebook Organizatora, zamieszczania w materiałach promocyjnych,
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach.

……………………..……
Miejscowość i data

……………………………………………
Imię i nazwisko

