
Regulamin Konkursu Literackiego pt. ,,FantAzja" 

 

 

 I. USTALENIA WSTĘPNE 

 

 1. Organizatorem konkursu są Szczeciński Klub Azji oraz Filia Biblioteczna nr 54 (ProMedia) 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.  

 

 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz 

stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, a także rozwijanie umiejętności 

literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawa do:  

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

 b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,  

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 

II. ZASADY KONKURSU 

 

 1. Konkurs trwa od 30.01.2022 r. do 15.03.2022 r. Ostateczny termin dostarczania prac jest do 

15.03.2022 r. Prace należy dostarczyć drogą mailową  na adres: klubazji@gmail.com. 

 

2. Akcja prac konkursowych powinna rozgrywać się w dowolnym kraju azjatyckim i zawierać 

jakikolwiek element świata fantastycznego (np. magiczny przedmiot, postać).  

 

3. Do konkursu przyjmowane są prace:  

a) w dowolnej konwencji literackiej,  

b) pisane prozą,  

c) praca musi mieć określoną formę: do 8 stron A4  (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i 

stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). 

Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500), 

d) zapisane w formacie PDF, 

e) napisane w języku polskim,  

f) dotąd niepublikowane, 

g) podpisane pseudonimem. 

 

4. Każdy z uczestników może dostarczyć dowolną ilość prac.  

 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 

6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych 

i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako 
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wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 

z tego tytułu. 

 

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.  

 

III. DOSTARCZENIE PRAC 

 

1. Prace konkursowe należy podpisać wyłącznie pseudonimem i przesłać mailowo na adres: 

klubazji@gmail.com w formacie PDF. Do pracy należy dołączyć: 

 

1) podpisane własnoręcznie oświadczenie następującej treści: 

 

 Oświadczam, iż wysłana przeze mnie praca konkursowa została sporządzona przeze mnie 

samodzielnie, nie była dotychczas publikowana, prawa do niej nie jest ograniczone na rzecz osób 

trzecich.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych przeze mnie danych osobowych do 

celów Konkursu oraz publikację pracy przez Stowarzyszenie Klub Azji na oficjalnej stronie 

internetowej: https://klubazji.szczecin.pl/.   

 

…………. 

(podpis) 

 

2) plik w formacie PDF z odkodowaniem pseudonimu (pseudonim, imię i nazwisko, adres mailowy). 

 

 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY 

 

1. Prace oceniane są przez członków jury - pracowników Filii 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Szczecinie.  

 

2. Kryteria oceny prac są następujące: wartość merytoryczna, walory estetyczne, poziom literacki 

pracy i jej oryginalność.  

 

3. Proces oceniania prac jest tajny. Jury oceniające otrzymuje do wglądu jedynie pseudonim autora. 

 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Szczecińskiego Spotkania z Azją w dniu 30.04. 

2022 w Filii 54 ProMedia przy al. Wojska Polskiego 2. 

 

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów 

zwycięskich prac.  

 

 

V. NAGRODY  

 

1.  Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom trzech najlepszych prac. 
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2. Dopuszcza się również przyznanie przez Jury wyróżnień. 

 

3. Nagrodzone prace zostaną ponadto opublikowane na stronie internetowej Szczecińskiego Klubu 

Azji.  

 

4. Przekazanie nagród nastąpi osobiście w dniu 30 kwietnia 2022 r. W przypadku braku obecności 

Nagrodzonego podczas wydarzenia, nagroda pozostanie do jego odbioru w filii do dnia 30 maja 2022 

r. Jeżeli do tego dnia Nagrodzony nie odbierze nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeznaczenia ich na kolejny konkurs.  

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szczeciński Klub Azji 

z siedzibą w Szczecinie adres: ul. Orawska 23/45, 70-131 Szczecin  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu literackiego 

„FantAzja” oraz cele promocyjne konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji tych celów organizacyjnych i promocyjnych w/w konkursu.  

3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim, innym niż organizatorzy konkursu 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art.18 RODO), prawo do prze-

noszenia danych (szczegóły w art.20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art.21 

RODO),prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

7. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do 

celów Konkursu. 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 oraz jego stronie internetowej. 

 

 


