
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie Fantastyczne 

I. USTALENIA WST ĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia. 
2. Autorzy dwóch najlepszych prac w kaŜdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. 
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 23 sierpnia do 30 sierpnia 2011 r. 

2. Temat konkursu: Legenda miejska o powstaniu Pałacu Kultury Zagłębia w wersji 
fantastycznej i bajkowej. Niekoniecznie zgodna z faktami historycznymi. 

3. Do konkursu przyjmowane są prace:  
a) dotyczące tematu konkursu.  
b) pisane prozą, 
c) przesłane za pomocą formularza w zakładce KONKURS na fan page'u Pałacu Kultury 
Zagłębia na portalu facebook lub na adres: info@social-life.pl, wiadomość zatytułowana: 
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA KONKURS, w treści wiadomości imię i nazwisko 
uczestnika, opowiadanie biorące udział w konkursie moŜe być przesłane w dwóch 
dopuszczalnych formatach: pdf oraz doc.  
d) napisane w języku polskim, 
e) dotąd niepublikowane 
4. KaŜdy z uczestników moŜe nadesłać tylko jedno opowiadanie.  
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąŜe się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

III. WYSYŁANIE PRAC 

1. przesłane za pomocą formularza w zakładce KONKURS na fan page'u Pałacu Kultury Zagłębia na 
portalu facebook lub na adres: info@social-life.pl, wiadomość zatytułowana: PAŁAC KULTURY 
ZAGŁĘBIA KONKURS, w treści wiadomości imię i nazwisko uczestnika, opowiadanie biorące 
udział w konkursie moŜe być przesłane w dwóch dopuszczalnych formatach: pdf oraz doc.  

2. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: WyraŜam zgodę na wykorzystanie i 
publikację pracy przez Pałac Kultury Zagłębia na oficjalnej stronie internetowej oraz na fanpage'u 
Pałacu Kultury Zagłębia.  
4. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 sierpnia 2011 r. 

 

V. SPOSÓB OCENY PRAC, 

1. Prace oceniane są przez komisję konkursową złoŜoną z pracowników Pałacu Kultury Zagłębia. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność 
i oryginalność. 
3. Proces oceniania prac jest tajny. 
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 września 2011 r. W momencie ogłoszenia wyników 
zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich prac. 

 VI. NAGRODY 

1. Nagrody przyznane zostaną autorom dwóch najlepszych prac: 
a) za I MIEJSCE: nagrody rzeczowe, 
b) za I MIEJSCE: nagrody rzeczowe, 



2. Organizator przewiduje moŜliwość wyróŜnienia wybranych prac na wniosek złoŜony przez 
większą część Komisji. Autorom wyróŜnionych prac przysługują nagrody rzeczowe. 
3. Osoby nagrodzone i wyróŜnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową. 

VII. POLITYKA PRYWATNO ŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim. 
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do 
celów Konkursu. 
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a takŜe moŜliwość 
ich poprawiania. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu. 

 


