REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
WYDAWNICTWA DLACZEMU
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Postanowienia ogólne:
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje sposób dokonywania zgłoszeń, przebieg
oraz zasady wyłonienia laureatów konkursu literackiego wydawnictwa DLACZEMU,
zwanego dalej „Konkursem”. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, niniejszy konkurs jest jedynym dokumentem regulującym zasady przeprowadzenia
Konkursu.

2.

Organizatorem Konkursu jest: Wydawnictwo Dlaczemu, (DA Management Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Kłobucka 23C lok. 65,
02-699 Warszawa/, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000514705, posiadająca NIP 7811897766 oraz REGON
302769095 o kapitale zakładowym 1.600.000,00 złotych – dalej „Organizator”).

3.

Konkurs odbędzie się w terminie 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.

4.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, zwanej dalej „Uczestnikami
Konkursu”.

5.

W konkursie mogą wziąć udział dowolne osoby będące rezydentami Rzeczypospolitej
Polskiej.

6.

Udział w Konkursie polega na napisaniu i przesłaniu pracy literackiej, zgodnej z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającej na celu rozbudzanie wyobraźni,
rozwijanie umiejętności obserwacji oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego.
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Cele konkursu:

1.

Stworzenie wydarzenia literackiego promującego młodych twórców.

2.

Rozwój umiejętności literackich młodzieży.

3.

Promocja form aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży.

4.

Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.

5.

Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich
twórczości.
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Założenia organizacyjne:

1.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15-18 lat. Tylko osoby, które w dniu
dokonywania zgłoszenia pracy konkursowej znajdują się w tym przedziale wiekowym, mogą
wziąć udział w konkursie.

2.

Każda osoba zgłoszona poprawnie do udziału w Konkursie uznawana jest za indywidualnego
Uczestnika Konkursu. Organizator wyklucza możliwość zgłaszania do udziału w Konkursie
zespołów.

3.

Udział w Konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej. Każdy z uczestników pisze
samodzielnie opowiadanie o dowolnej tematyce (czcionka Times New Roman 14, interlinia
1,5, do 40 000 znaków).

4.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Organizatorowi w terminie
01.10.2017 r. – 31.12.2017:
a.

pracy konkursowej zgodnej z niniejszym Regulaminem;

b.

zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców lub
opiekunów prawnych co do udziału dziecka w Konkursie (Załącznik nr 2),

5.

Praca konkursowa oraz zgłoszenie wraz z oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych
co do udziału dziecka w Konkursie muszą zostać przesłane w terminie określonym w ust. 4
powyżej w formie elektronicznej (wydruki lub skany w formacie .pdf) na adres:
konkurs@dlaczemu.pl. Dodatkowo, zgłoszenie wraz z oświadczeniami rodziców lub
opiekunów prawnych co do udziału dziecka w Konkursie muszą zostać doręczone
Organizatorowi w formie pisemnej na adres organizatora wskazany w pkt 1 ust. 2 niniejszego
Regulaminu do dnia 31 grudnia 2017 roku.

6.

Praca literacka winna być opisana w sposób trwały wg. poniższego wzoru: Imię, nazwisko,
data urodzenia, adres, imię i nazwisko opiekuna/rodzica.

7.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

8.

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi Uczestników, które nie były wcześniej
publikowane w jakiejkolwiek formie, w tym także elektronicznie w Internecie, ani nie były
przedstawione w żadnym innym konkursie. Prace nie mogą naruszać żadnych praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich.

9.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw
autorskich do zgłaszanej pracy autorskiej na zasadach i polach eksploatacji określonych w
zgłoszeniu konkursowym.

10.

Do Konkursu nie będą dopuszczone prace, których treść:
a.

jest sprzeczna z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

b.

wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

c.

propaguje używki lub przemoc;

d.

nie jest związana z tematyką konkursu;

e.

narusza prawa jakichkolwiek osób trzecich;

f.

może być uznana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i
naruszającą zasady współżycia społecznego;

g.

narusza prawa autorskie osób trzecich;

h.

zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obelżywe lub z innych przyczyn
niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

11.

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
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Ocena prac konkursowych:
Nadesłane do Konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z
osób wyznaczonych przez Organizatora.
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Ogłoszenie wyników i nagrody:

1.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 30.03.2018 we wskazanym przez
Organizatora miejscu oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora.

2.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w Konkursie indywidualnym jest wydruk opowiadania wraz z
krótką notą biograficzną autora oraz 3 egzemplarze autorskie.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Organizator informuje, iż każda nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem dochodowym w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie Organizator informuje,
iż w przypadku nagród, których wartość nie przekracza 760 złotych, zastosowanie znajdzie
zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, gdyż Konkurs jest konkursem w zakresie sztuki w rozumieniu ustawy. W

przypadku wygrania nagrody, od której uczestnik będzie zobowiązany zapłacić podatek,
Organizator doliczy do nagrody rzeczowej odpowiedniej wysokości kwotę pieniężną i
przekaże ją jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego.
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Dane Osobowe i ich przetwarzanie:
1.

Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Konkursie, rodzic lub prawny opiekun Uczestnika
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika oraz
swoich w zakresie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) oraz we
wszelkich celach związanych z organizacją i realizacją Konkursu. Organizator informuje przy
tym, iż cel określony w zdaniu poprzedzającym obejmuje także wykorzystywanie danych w
celach marketingu i promocji Konkursu – w tym poprzez publikację danych w formie
papierowej lub elektronicznej.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców lub prawnych
opiekunów przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

Załączniki:
- Karta Zgłoszeniowa;
- Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

