
Regulamin I Edycji Konkursu Literackiego 

FANTASTYCZNY TUREK 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są: Miejski Dom Kultury w Turku, Miejska Biblioteka Publiczna w 

Turku, Muzeum Miasta Turku oraz stowarzyszenie TERAZ TUREK 

2. Celem konkursu jest: 

a) promocja miasta Turku i powiatu tureckiego, 

b) propagowanie twórczości fantastycznej, 

c) stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. 

3. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej: biblioteka.turek.net.pl. 

 

§2  

Konkurs 

1. Czas trwania konkursu: 

a) ogłoszenie konkursu: 13 marca 2017 r. 

b) termin przesyłania prac mija 30 kwietnia 2017 r. 

c) rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2017 r. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda Uczestnika Konkursu na opublikowanie Pracy w 

książkowym zbiorze prac konkursowych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Pracy na jednego z Organizatorów, co nastąpi poprzez zawarcie umowy z autorami Prac 

wyróżnionych w terminie do 30 dni po ogłoszeniu werdyktu Jury Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie opowiadania – utworu narracyjnego, 

zwanego dalej Pracą, spełniającego następujące wymagania: 

a) tematyka Pracy musi być związana z szeroko pojętą fantastyką, miejscem akcji musi być 

Turek i jego najbliższa okolica (powiat turecki), 

b) Praca musi być utworem własnym, napisanym w języku polskim, dotychczas 

niepublikowanym i nienagradzanym, 

c) objętość Pracy musi mieścić się w granicach: minimalnie 10 tysięcy znaków, a 

maksymalnie 30 tysięcy znaków, nie wliczając znaków białych (spacja, akapit, inne). 

4. Praca musi zostać nadesłana w dwóch formach: 

a) w formie elektronicznej: jako otwarty plik tekstowy (format DOC lub RTF) na 

ogólnodostępnym nośniku informacji (płyta CD/DVD, karta SD, pendrive), 

b) w formie papierowej: w pięciu egzemplarzach (standardowy margines: 2,5 cm; nagłówek i 

stopka: 1,5 cm; czcionka: Times New Roman rozmiar 11; interlinia: 1,15) 

5. Wysyłanie prac: 

a) Praca musi być oznaczona godłem (wybranym słowem lub znakiem), które służy 

anonimowości autora w procesie decyzyjnym Jury Konkursu, 

b) dane Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-

mail) muszą się znaleźć w załączonej do Pracy kopercie, również oznaczonej tym samym 

godłem, do tej samej koperty należy dołączyć Oświadczenie będące Załącznikiem numer 

1 do niniejszego Regulaminu, 

c) Pracę oraz załączone dane należy przesyłać w kopercie na adres: Miejska Biblioteka 

Publiczna, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek z dopiskiem „FANTASTYCZNY TUREK”. 

6. Zastrzeżenia: 

a) jeden Uczestnik może przysłać tylko jedną Pracę konkursową, 

b) Praca, w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych 

uniemożliwi zrozumienie tekstu, nie będzie brany pod uwagę Jury, 



c) niespełnienie wymogów formalnych, określonych w §2 i §3 spowoduje dyskwalifikację 

Pracy bez oceny merytorycznej, 

d) Prace nie będą odsyłane Uczestnikom Konkursu, 

e) Organizatorzy nie będą przekazywali Uczestnikom informacji dotyczących oceny ich 

Pracy przez Jury Konkursu, ani recenzji Prac, 

f) Laureaci Konkursu przeniosą bezpłatnie na jednego z Organizatorów autorskie prawa 

majątkowe i prawo do publikacji Prac (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu), 

g) brak zgody Laureata na podpisanie umowy o której mowa w ust. 6 lit f. będzie 

jednoznaczny z rezygnacją z opublikowania Pracy w wydawnictwie pokonkursowym oraz 

rezygnacją z otrzymania nagrody finansowej. 

§3 

Uczestnictwo 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających obywatelstwo 

polskie, z wyłączeniem Organizatorów i członków ich rodzin, współpracowników 

Organizatorów (związanych z Wydawnictwem umowami zlecenia lub o dzieło), a także 

członków Jury oraz członków ich rodzin. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która w 2016 roku 

ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu, 

b) dostarczenie Pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie Konkursu. 

5. Nadesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

6. Uczestnikowi nie przysługuje ze strony Organizatorów zwrot jakichkolwiek kosztów 

poniesionych przy okazji powstawania i zgłaszania Pracy. Koszty przygotowania i zgłaszania 

pracy ponosi Uczestnik Konkursu. 

§4 

Jury Konkursu i nagrody 

1. Oceny Prac i wyboru Laureatów Konkursu dokona Jury w składzie: 

a) Justyna Rogacka   –  członek Stowarzyszenia Teraz Turek 

b) Ewelina Derucka   –  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku 

c) Bartosz Stachowiak             – dyrektor Muzeum Miasta Turku   

d) Sylwia Przybylska        –  instruktor Miejskiego Domu Kultury w Turku 

e) Ewelina Zając   –  przewodnicząca RP Bibliotheca Turcoviana 

f) Arkadiusz Wszędybył  –  redaktor Turek.net.pl 

g) Jarosław Klonowski  –  pisarz  

2. Oceniając Prace Jury będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, odniesienie się 

do miasta Turku, jakość literacką i sprawność warsztatową. 

3. Jury Konkursu przyzna: 

a) trzy nagrody główne w formie wynagrodzenia finansowego oraz prawa do publikacji 

Pracy w pokonkursowym wydawnictwie: I nagroda, II nagroda i III nagroda, 

b) wyróżnienia w formie prawa do publikacji Pracy w pokonkursowym wydawnictwie. 

4. Nagrody finansowe, o których mowa w ust. 3 to: 

a) I nagroda – 600 złotych 

b) II nagroda – 400 złotych 

c) III nagroda – 200 złotych 



5. Lista Laureatów zostanie umieszczona na internetowej stronie głównej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej (biblioteka.turek.net.pl). 

6. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. 

 

 

§5 

Ochrona danych osobowych 

1. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 

r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.  

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych 

osobowych oraz do ich poprawiania.  

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu  

i przedłużenia terminu zgłaszania Prac konkursowych oraz do ewentualnego niewyłonienia 

zwycięzcy Konkursu po uprzednim poinformowaniu Uczestników konkursu o tych zmianach.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Konkursu bez 

podania przyczyny, o czym zobowiązują się poinformować niezwłocznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz strony biblioteka.turek.net.pl. 

3. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przekazanie nagrody. 

5. Przesłanie przez Uczestnika Pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem przezeń swojego udziału  

w Konkursie i akceptację Regulamin Konkursu. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. 

7. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku 

z siedzibą przy ulicy Dworcowej 5 w Turku; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu 

FANTASTYCZNY TUREK; 

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania redakcji Prac przed ich publikacją. 

f) Pytania, wątpliwości i reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik może kierować pod 

adres dyrektor@biblioteka.turek.pl. 

g) Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatorów.  

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w Konkursie FANTASTYCZNY TUREK i 

oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.  

2. Zgłaszaną Pracę: ……....................................................................................... 

(tytuł) wykonałem osobiście oraz, że Praca ta nie narusza żadnych praw osób 

trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw 

autorskich.  

3. Zobowiązuję się nie udostępniać w żadnej formie Pracy zgłoszonej do Konkursu 

osobom trzecim do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. W przypadku nagrodzenia, wyróżnienia lub rekomendowania Pracy mojego 

autorstwa przez Jury Konkursu, oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie 

Pracy przez Organizatorów pokonkursowym zbiorze Prac oraz przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do Pracy na jednego z Organizatorów, co nastąpi 

poprzez zawarcie umowy z autorem Pracy nagrodzonej i wyróżnionej.  

 

Przesyłając niniejsze Oświadczenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie 

moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.  

 

imię i nazwisko: 

............................................................................................................................ 

adres: ............................................................................................................................................ 

telefon: 

.......................................................................................................................................... 

e-mail: 

........................................................................................................................................... 

 

 

....................................................... 

podpis oświadczającego  

 

 

 

 

 
Informacja Organizatorów: zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi 

zmianami o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Turku z siedzibą przy ulicy Dworcowej 5 w Turku.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  



 Załącznik nr 2 

 

 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 
 

Zawarta w dniu ........................................................................... r. w Turku pomiędzy:  

 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek, reprezentowaną przez 

dyrektor Ewelinę Derucką, zwaną dalej Organizatorem,  

 

a  

 

imię i nazwisko: 

............................................................................................................................  

adres: ............................................................................................................................................  

zwanym(-ną) dalej Autorem, 

 

zwanych dalej w umowie łącznie Stronami.  

 

§ 1 

1. Autor wziął udział w organizowanym przez Organizatora Konkursie 

FANTASTYCZNY TUREK na opowiadanie fantastyczne i zdobył nagrodę (I, II, 

III)/został wyróżniony, co zostało udokumentowane w protokole obrad Jury Konkursu 

z dnia ......................................................... 20................. r.  

2. Autor oświadcza, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, którego warunki 

zaakceptował przystępując do Konkursu samodzielnie wykonał utwór pt. 

................................................................................................., o objętości ……. 

arkusza autorskiego, zwany w dalszej części umowy Pracą, który Organizator 

zamierza opublikować w pokonkursowym zbiorze Prac FANTASTYCZNY TUREK, 

zwanym dalej Książką. 

 

§ 2 

Autor oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich 

do tego Utworu, który jest wolny od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.  

 

§ 3 

Organizator na własny koszt zapewni:  

1. Opracowanie edytorskie przekazanej przez Autora Pracy.  

2. Opracowanie graficzne i zapewnienie ikonografii do Książki, o której mowa w § 1.  

3. Skład komputerowy i przygotowanie Książki do druku.  

4. Druk Książki.  

5. Dystrybucję Książki. 

 

 

Informacja Organizatorów: zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi 

zmianami o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Turku z siedzibą przy ulicy Dworcowej 5 w Turku.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 


