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REGULAMIN 

KRAJOWY KONKURS LITERACKI - edycja 2023 
 
 

§ 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie pod nazwą  
„Krajowy Konkurs Literacki -edycja 2023” oraz warunki otrzymania Nagród (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Nieco Kultury z siedzibą w Warszawie, 00-252 ul. Podwale 
13/12, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997622, (dalej 
„Organizator”). 

3. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania słowem pisanym, literaturą współczesną, 
stworzenie możliwości docenienia i popularyzowania wartościowej twórczości, promowanie 
czytelnictwa. 

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora. 
5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.krajowykonkursliteracki.pl 
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na tej stronie to jest dnia 01.12.2022 r. 
8. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  
9. Udział Uczestnika w Konkursie, potwierdzony Zgłoszeniem rejestracyjnym, oznacza:  

 
a) akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, wraz z załącznikami, w tym zasad 

przetwarzania danych osobowych oraz  
 

b) złożenie oświadczeń, udzielenie zgód, licencji i upoważnień Uczestnika opisanych w Regulaminie 
na potrzeby organizacji Konkursu, zwłaszcza dotyczących Dzieł oraz przesyłania na adres poczty 
elektronicznej wskazany w formularzu Zgłoszenia korespondencji dotyczącej Konkursu pocztą 
elektroniczną. 
 

10. Przyjmowanie Zgłoszeń rejestracyjnych uczestników odbywać się będzie od 01.12.2022 r. do 
28.02.2023 r.  

11. Przyjmowanie prac konkursowych (Dzieł) do Konkursu odbywać się będzie od dnia 01.01.2023 r. do 
dnia 30.04.2023 r.  

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.09.2023 r., z zastrzeżeniem ewentualnych zmian 
Laureatów, zgodnie z postanowieniami par. 4 pkt. 8 Regulaminu. 

 
§ 2 DEFINICJE 

 
1. Niezależnie od innych definicji odrębnie wskazanych w Regulaminie, poniższe zwroty oznaczają: 

 
a) Jury Konkursu – oznacza zespół powołany przez Organizatora i Partnerów do oceny Zgłoszeń oraz 

wyboru Dzieł posiadających walor artystyczny uzasadniający ich publikację, ze wskazaniem 
najbardziej wartościowych Dzieł według subiektywnej oceny członków zespołu.  
 

b) Laureat – oznacza Uczestnika wytypowanego przez Jury Konkursu, zgodnie z par. 4 pkt 4 
Regulaminu, jako jednego z zwycięzców Konkursu, dla którego Organizator ufundował Nagrody. 
Organizator zastrzega, że w ramach niniejszego Konkursu Jury Konkursu wyłoni 3 (trzech) 
Laureatów. 
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c) Nagrody – oznacza nagrody w Konkursie dla każdego z Laureatów wyłonionych przez Jury 
Konkursu w ramach Konkursu i spełniającego warunki wskazane w Regulaminie. 

d) Dzieło – oznacza każdy tekst literacki o dowolnej tematyce  w języku polskim (np. powieść, 
kryminał, poezja, literatura dziecięca, literatura faktu, dokument, biografia, oraz inne), przesłane 
wraz ze Zgłoszeniem, które będzie oceniane przez Jury Konkursu celem wyboru Laureatów. 
 

e) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, której dotyczy Zgłoszenie przystąpienia do udziału w 
Konkursie, wskazaną w tym charakterze w formularzu Zgłoszenia. 
 

f) Warunki – oznacza warunki uczestnictwa, które musi spełnić Uczestnik lub Dzieło, aby przystąpić 
do Konkursu wskazane w par. 3 pkt 4 Regulaminu. 
 

g) Zgłoszenie rejestracyjne Uczestnika – oznacza przystąpienie przez osobę fizyczną do udziału w 
Konkursie, w okresie przyjmowania Zgłoszeń rejestracyjnych, wskazanym w par. 4 pkt 1 
Regulaminu, w sposób wskazany w Regulaminie, zawierające dane osobowe Uczestnika i zgody 
oraz oświadczenia wskazane w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie powinno zostać dokonane przez osobę, która się zgłasza do Konkursu, spełniającą 
Warunki i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych samodzielnie poprzez formularz on-
line dostępny na stronie internetowej www.krajowykonkursliteracki.pl 
 

h) Zgłoszenie pracy konkursowej Dzieła – oznacza przesłanie pracy konkursowej tj. napisanego 
Dzieła literackiego wraz z kartą zgłoszenia Dzieła na dedykowany adres poczty e-mail: 
konkurs@krajowykonkursliteracki.pl wpisując w tytule: imię i nazwisko, tytuł dzieła 

 
§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
1. Udział w Konkursie wymaga poniesienia przez Uczestnika opłaty wpisowej w wysokości 40 zł na 

rachunek bankowy Nest Bank Organizatora nr PL 92 2530 0008 2090 1074 6352 0001 
tytułem (imię i nazwisko, Krajowy Konkurs Literacki). 

2. Do Konkursu może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku Zgłoszenia osoby, 
która nie ukończyła 18 lat lub częściowo pozbawionej zdolności do czynności prawnych warunkiem 
niezbędnym do udziału w Konkursie jest uzyskanie przez te osoby zgody obojga rodziców lub opiekuna 
prawnego. 

3. Uczestnikami nie mogą być reprezentanci i pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz 
Partnerów ani ich osoby bliskie, zwłaszcza małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice i rodzeństwo. 

4. Dzieła, które będą zgłoszone do Konkursu muszą spełniać następujące wymogi: 
 

a) powinny być stworzone w całości samodzielnie przez Uczestnika i Uczestnikowi powinny 
przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste do Dzieła, które nie powinny być w 
żaden sposób ograniczone lub obciążone; 

 
b) Dzieło i jego zgłoszenie do Konkursu nie może skutkować naruszeniem praw innych osób lub 

jednostek organizacyjnych; 
 

c) Dzieło nie może być opublikowane 
 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez osobę, która zgłasza się do Konkursu, zwłaszcza Uczestnika, 
w tym z powodu naruszenia Warunków, braku podania prawidłowych danych osobowych i 
kontaktowych, nieprawdziwych oświadczeń, cofnięcia zgód lub upoważnień, wskazanych w 
Regulaminie ewentualnie sprzeciwu lub żądania usunięcia niezbędnych danych osobowych, 
Organizator może wykluczyć taką osobę z Konkursu na każdym etapie Konkursu, również po jego 
zakończeniu. O takim wykluczeniu Organizator powiadomi Uczestnika wiadomością poczty 
elektronicznej na adres podany w formularzu Zgłoszenia. Do chwili wysłania takiej wiadomości przez 
Organizatora Uczestnik bierze udział w Konkursie. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji w formie poczty 
elektronicznej z Organizatorem we wszelkich kwestiach związanych z przebiegiem Konkursu. 
Organizator zastrzega, że nie odpowiada za odbiór korespondencji przez Uczestnika pod adresem 
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poczty elektronicznej wskazanym w formularzu Zgłoszenia i z chwilą wysłania korespondencji na taki 
adres uznaje ją za doręczoną. 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na wypadek, gdyby został Laureatem na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska w sposób wskazany w par. 4 pkt 6 poniżej. Ponadto z chwilą 
dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych, 
niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła na potrzeby prowadzenia Konkursu, w okresie trwania 
Konkursu, w całości, jak i we fragmentach – do dnia 31.12.2023 r. 

 
§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik powinien: 

 
a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2023 r. dokonać Zgłoszenia rejestracyjnego 

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora 
www.krajowykonkursliteracki.pl 
 

b) w terminie do 30.04.2023 r. dokonać Zgłoszenia pracy konkursowej (Dzieła) poprzez 
przesłanie jedną wiadomością e-mail, odpowiednio Dzieła - w edytowalnym pliku tekstowym i 
zeskanowany podpisany formularz Zgłoszenia – plik w formacie pdf i potwierdzenie wpłaty 
wpisowego na adres Organizatora: konkurs@krajowykonkursliteracki.pl 

c) wpisując w tytule: imię i nazwisko, tytuł książki  
 

d) Organizator będzie potwierdzać otrzymanie Zgłoszenia pracy konkursowej w formie poczty 
mailowej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku 
potwierdzenia Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia 
braku potwierdzenia. 
 

2. W przypadku niekompletności Zgłoszenia rejestracyjnego, Zgłoszenia pracy konkursowej (Dzieła), lub 
niespełnienia Warunków i innych postanowień Regulaminu Organizator może Wezwać Uczestnika do 
uzupełnienia braku lub wykluczyć taką osobę z Konkursu na każdym etapie Konkursu, również po jego 
zakończeniu.  

3. Po zakończeniu etapu zbierania Zgłoszeń prac konkursowych Organizator przekaże Dzieła Jury 
Konkursowemu. 

4. Jury Konkursu w terminie do dnia 30.06.2023 r. wybierze 3 (trzy) Dzieła, najciekawsze i prezentujące 
największe walory literackie według subiektywnej oceny Jury Konkursu, które zostaną nagrodzone w 
Konkursie, przy czym Organizator zastrzega, że możliwa jest sytuacja, gdy Jury Konkursu stwierdzi brak 
Dzieł o wystarczających w ich ocenie walorach artystycznych celem ich opublikowania i wówczas 
przewidziana liczba Laureatów ulegnie zmniejszeniu lub nie zostanie wybrane żadne Dzieło i Laureaci. 

5. Zasady oceny i procedury wyboru Dzieł według wskazanych wyżej kryteriów określi Organizator w 
formie Regulaminu Pracy Jury. Wybór Jury Konkursu zostanie potwierdzony i podany do publicznej 
wiadomości w terminie do dnia 15.03.2023 r. 

6. Organizator ogłosi listę Laureatów w terminie wskazanym w par. 4 pkt 4 powyżej - na stronie 
internetowej Organizatora – www.krajowykonkursliteracki.pl i poinformuje Laureatów o wygranej 
pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu Zgłoszenia albo ogłosi o braku Laureatów, w 
sytuacji braku wystarczających do opublikowania walorów artystycznych Dzieł. 

7. Laureat ma 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia listy Laureatów na przesłanie do Organizatora 
odpowiedzi zwrotnej, z wszelkimi danymi potrzebnymi do realizacji/przekazania Nagród, które zostaną 
szczegółowo określone w treści wiadomości od Organizatora oraz na stawienie się w biurze 
Organizatora i podpisania przez Laureata Umowy Wydawniczej oraz innych wymaganych dokumentów 
w celu procedowania etapów publikacji Dzieła w formie książki. 

8. W przypadku niewypełnienia przez Laureata wymogów otrzymania Nagród w sposób i w terminie 
wskazanym w par. 4 pkt 7 powyżej, zwłaszcza podpisania Umowy Wydawniczej przez odpowiednie 
osoby lub dostarczenia odpowiednio podpisanych egzemplarzy Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ogłoszenia listy Laureatów lub rezygnacji Laureata z Nagród, Organizator jest uprawniony według 
własnego uznania: wykluczyć danego Laureata z Konkursu i zwrócić się do Jury Konkursu o wskazanie 
kolejnych Dzieł pod względem kryteriów wskazanych w par 4 pkt 4 powyżej, celem uzupełnienia listy 
Laureatów. 
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9. Postanowienia par. 4 pkt 7 i par. 4 pkt 8 stosuje się odpowiednio. Taki uzupełniający wybór i 
ogłoszenie dodatkowych Laureatów nastąpi nie później niż do dnia 15.07.2023 r. 

 
 
 

§ 5 NAGRODY 
 

1. Nagrody będą przyznane Laureatom zgodnie z Regulaminem, w przypadku spełnienia wymogów 
otrzymania Nagród przez każdego z Laureatów, w sposób i w terminie wskazanym w par. 5 pkt 3 
Regulaminu. Każdy z Laureatów otrzyma nagrodę w postaci:  
 

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł  

• publikacja Dzieła literackiego w formie wydania książki 

• przekazanie Laureatowi egzemplarzy autorskich  

• Wprowadzenie książki do sprzedaży ogólnodostępnej oraz promocja marketingowa wydanej 
książki 

 
2. Dzieła zostaną wydane (w formie książki) przez Organizatora do dnia 30.10.2023 roku i będą 

rozpowszechniane przez sieć sprzedaży według swobodnego wyboru Organizatora, przy czym 
Organizator zastrzega, że w przypadku okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, zwłaszcza 
związanych z sytuacją na rynku wydawniczym, wydanie Dzieła może zostać opóźnione o czas trwania 
takich okoliczności. 

3. Uroczysta Gala Finałowa wręczenia Nagród Laureatom odbędzie się w terminie nie później niż do dnia 
30.11.2023 r.  

 
§ 6 REKLAMACJE 

 
1. Każdy z Uczestników ma prawo złożyć reklamację w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w 

zakresie organizowanego Konkursu w stosunku do postanowień Regulaminu (dalej „Reklamacja”). 
Reklamację należy zgłosić do Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą u 
Uczestnika jego zastrzeżenia, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o 
zdarzeniu uzasadniającym zgłoszenie Reklamacji. 

2. Reklamację Uczestnik może złożyć: pisemnie, w siedzibie Organizatora lub drogą pocztową na adres 
siedziby Organizatora oraz w formie poczty elektronicznej na adres: 
reklamacje@krajowykonkursliteracki.pl 

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik powinien podać: · imię i nazwisko, · adres korespondencyjny, · 
adres email, · numer telefonu, jeżeli posiada, · przyczyny i uzasadnienie Reklamacji oraz · żądanie 
Uczestnika. 

4. Prawo złożenia Reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom lub w przypadku osób, które nie ukończyły 
18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych ich rodzicom lub opiekunom prawnym. 

5. Rozpatrywanie Reklamacji trwa 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując 
Reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Uczestnik (rodzice lub opiekun) 
zostanie powiadomiony w formie pisemnej na papierze lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w 
Reklamacji. 

6. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Uczestnika nie są wystarczające do rozpatrzenia 
Reklamacji, Organizator niezwłocznie po przekazaniu takich niepełnych informacji w Reklamacji, 
zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. 

 
§ 7 INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (oraz ich rodziców i opiekunów) jest Organizator. 

Kontakt z Organizatorem w sprawie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w następujący 
sposób: 

a) listownie na adres siedziby: Fundacja Nieco Kultury ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa 
b) poprzez formularz kontaktowy na stronie www.krajowykonkursliteracki.pl 
c) przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@niecokultury.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). W 
razie wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, można 
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skontaktować się z Inspektorem listownie na adres: ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa lub 
przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@niecokultury.pl 

3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych - Dane osobowe Uczestnika (oraz jego 
rodziców i opiekunów) będą przetwarzane w celach realizacji Konkursu na zasadach opisanych w 
Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez 
jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu w sposób wskazany w Regulaminie. 
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego, a w przypadku Laureatów 
zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. 

4. Odbiorcy danych - Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 
a) upoważnieni pracownicy administratora danych 
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty 
takie jak, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi 
logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni 
pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług, 

c) podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane 
na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) Organizator nie 
przekazuje danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie 
miał miejsce, Organizator poinformuje o tym w odpowiedniej formie, jak również zapewni, aby dane 
były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim 
Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

6. Zasady gromadzenia danych - Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują osobie, której takie dane dotyczą:  

a) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

b) Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była 
dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które realizowane było na podstawie zgody, zanim została wycofana. 

c) Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody. 
Otrzymane dane można przesłać innemu administratorowi danych 

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
e) Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym 

przypadku Organizator zrealizuje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany 
przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych. 

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Aby skorzystać z praw, wskazanych w par. 7 powyżej, Uczestnik skontaktuje się z Organizatorem lub 
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się w par. 8 pkt 1 Regulaminu. 

 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z 29 lipca 1992 r. o 
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników, a w zakresie zmian 
terminów działań w ramach Konkursu zaistnieje taka konieczność wynikająca z przyczyn niezależnych 
od Organizatora, przy czym te ograniczenia zmian nie uchybiają koniecznym zmianom w wypadkach 
siły wyższej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie internetowej 
Organizatora (podanej powyżej). 
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3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem i realizacją Konkursu jest sąd 
właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wynikający z 
właściwości ogólnej. 

4. Jeżeli właściwy Sąd orzeknie, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub 
bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną ważne i skuteczne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


