Regulamin konkursu literackiego „Utopia XXI wieku”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na opowiadanie o
tematyce społecznej, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000346649, zwana dalej “Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Who Else Poland Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Duchnicka 3 bud.16., zwana dalej “Fundatorem”.
4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem”) jest każda osoba fizyczna,
która zgłosiła swoją pracę do Konkursu z zachowaniem wymogów formalnych
określonych w ust. 1-14 § 5.
5. Laureatem Konkursu (zwanym dalej “Laureatem”) jest każdy Uczestnik, któremu
Organizator zdecydował się przyznać nagrodę finansową.

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie i nawiązanie ewentualnej współpracy z gronem utalentowanych pisarzy
zainteresowanych zagadnieniami ekologii, ekowiosek, zrównoważonego rozwoju,
edukacji alternatywnej, ekonomii społecznej, demokracji bezpośredniej, inteligencji
kolektywnej i tematami pokrewnymi.
2. Zebranie najbardziej inspirujących i prezentujących najwyższy poziom literacki
opowiadań w celu wydania ich w formie antologii opowiadań.

1

§3
Temat Konkursu

Tematem Konkursu jest opowiadanie, którego akcja osadzona jest w niedalekiej przyszłości
i które poświęcone jest losom ludzi i/lub społeczności czujących potrzebę wprowadzenia
pozytywnych zmian społecznych.
§4
Ważne terminy

1. Konkurs trwa od 16 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać do godziny 23:59, 31 stycznia 2020 roku za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który każdy z uczestników otrzyma na
wskazany adres email po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie Konkursu www.projektutopia.pl.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2020 roku na stronie wymienionej w ust. 2 § 4.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w ust. 1-3 § 4. O
ewentualnych zmianach terminów Organizator poinformuje za pośrednictwem
komunikatu opublikowanego na stronie wymienionej w ust. 2 § 4.
§5
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową odpowiadającą na
temat konkursu.
3. Prace konkursowe muszą stanowić wynik oryginalnej twórczości danego Uczestnika,
nie mogą naruszać praw autorskich innych osób, nie mogą w żadnej swojej części
stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów osób trzecich.
4. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które naruszają obowiązujące prawo lub
naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. W szczególności prace konkursowe nie
mogą zawierać treści wulgarnych, pochwalających przemoc lub dyskryminację w
jakiejkolwiek formie. Prace zawierające takie treści nie będą dopuszczane do
Konkursu.
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5. Praca konkursowa musi być przygotowana w języku polskim i nie może być
wcześniej publikowana w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek medium, na
jakimkolwiek terytorium.
6. Prace nagrodzone w innym konkursie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
7. Prace konkursowe powinny być zapisane w formacie .doc, .docx, .pdf lub .odt.
8. Zalecany sposób formatowania pracy konkursowej:
1) objętość od 5 do 30 stron formatu A4;
2) czcionka o kroju Times New Roman w rozmiarze 12;
3) odstęp między wierszami: 1,5;
4) marginesy: 2,5 cm.
9. Proces przesłania pracy konkursowej musi poprzedzić zgłoszenie udziału w
Konkursie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Konkursu
www.projektutopia.pl.
10. Organizator Konkursu prześle w odpowiedzi na adres email podany przez Uczestnika
link do formularza konkursowego, poprzez który należy przesłać pracę konkursową.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w
konkursie.

Złożenie

oświadczenia

nie

jest

obowiązkowe,

ale

niezłożenie

oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
12. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest „Obowiązek informacyjny dla Uczestników
konkursu”.
13. Akceptacja Regulaminu następuje na podstawie oświadczenia złożonego podczas
zgłoszenia do Konkursu przez formularz konkursowy, o którym mowa w ust. 9-10 § 5.
14. Niespełnienie wymogów formalnych Konkursu określonych w ust. 1-13 § 5 skutkuje
niezakwalifikowaniem pracy konkursowej do Konkursu.

§6
Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:
1) I miejsce – 10 000 zł;
2) pozostała pula nagród 10 000 zł zostanie rozdzielona pomiędzy pozostałych
Laureatów decyzją jury Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dwóch i więcej równorzędnych
nagród.
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3. W przypadku decyzji o zajęciu I miejsca przez więcej niż jednego Laureata, nagroda
za I miejsce zostanie rozdzielona po równo między Laureatów.
4. O

wysokości

nagród

finansowych dla poszczególnych Laureatów decyduje

Organizator.
5. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii opowiadań „Utopia XXI
wieku”.
6. Każdy Uczestnik, którego praca zostanie wybrana do publikacji otrzyma nagrodę
finansową.
7. Wszyscy Uczestnicy, którzy poprawnie zgłoszą się do konkursu, otrzymają wydanie
antologii opowiadań “Utopia XXI wieku” w formacie elektronicznym na adres email
podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Poprawne zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wypełnieniem wymogów
formalnych określonych w ust. 1-14 § 5.
9. Koszty nagród, o których mowa w ust. 1 § 6, oraz koszty wydania antologii, o której
mowa w ust. 5 § 6, pokrywa w całości Fundator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całości lub części nagrody, jeśli
poziom artystyczny i literacki prac, według Organizatora, nie będzie zadowalający.
11. Uczestnik który otrzymał nagrodę główną nie ma prawa do innych nagród.
12. Do każdej z nagród przypisane jest świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% jej
wartości. Wydając nagrodę Organizator ma prawo potrącić kwotę dodatkowego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim w celu uiszczenia
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.z 2016r. poz 2032 z późn zm. ).
13. W przypadku nie podania przez Laureata poprawnych danych takich jak imię,
nazwisko, adres Uczestnika oraz inne informacje niezbędne do wykonania
obowiązków

Organizatora

w

związku

z

Konkursem,

w

terminie

14

dni

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on prawo do
nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu
Uczestnikowi.
14. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację na stronach
internetowych Organizatora swoich danych w postaci imienia, nazwiska oraz nazwy
miejscowości, w której zamieszkują.
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15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010. nr 51, poz 307
z późniejszymi zmianami). Płatnikiem podatku, o którym mowa wyżej, jest Fundator.
16. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
17. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

podanie

przez

Uczestnika

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub
innych danych uniemożliwiających doręczenie lub wykonanie nagrody.
18. Decyzje jury Konkursu oraz wybór opowiadań jest ostateczny, wiążący i nie podlega
procedurze odwoławczej.

§7
Prawa autorskie

1. Z

chwilą

przesłania

pracy

konkursowej

Uczestnik

udziela

Organizatorowi

bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z
autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części,
stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach
eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym za pomocą technik
cyfrowych, analogowych i optycznych,
2) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie poprzez wprowadzanie do
pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu

cyfrowego,

jak

również

trwałe

lub

czasowe

utrwalanie

lub

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
3) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) prawo do pobierania zysków ze sprzedaży publikacji wyłącznie przez
Fundację Społeczeństwo;
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
6) prawo

do

wykorzystania

dla

celów

edukacyjnych,

szkoleniowych

i

promocyjnych;

5

7) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia złożonego podczas procesu
przesyłania pracy przez formularz konkursowy, o którym mowa w ust. 13 § 5.
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną pracą konkursową.
Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł w
związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich przez Uczestnika.

§8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być
przesłane listem poleconym lub mailem na adres Organizatora w trakcie trwania
Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
2. Dane kontaktowe Organizatora to:
1) adres email: kontakt@projektutopia.pl;
2) adres pocztowy: Fundacja Społeczeństwo, ul. Domaniewska 47/10, 02-672
Warszawa.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. O
zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy lub adres
zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od
daty ich otrzymania.
§9
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania
Konkursu.
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2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem,
decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Konkursu
pod adresem www.projektutopia.pl/regulamin.pdf
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
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