
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„Słowa na wolności” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 
literackim „Słowa na wolności”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych 
i warunki nagradzania zwycięzców. 
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przeciwko Mobbingowi i Dyskryminacji z siedzibą w 
Szczecinie, przy ul. Maciejkowej 33/17 (nr KRS: 0000668135). 
 
§ 2. Zakres terytorialny i uczestnicy 
Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4 – 8 uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących 
się na terenie miasta Szczecina oraz powiatu szczecińskiego. 
 
§ 3. Przedmiot konkursu 
Zadaniem uczniów będzie napisanie opowiadania dotyczącego tematyki dyskryminacji. 
 
§ 4. Praca konkursowa 
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

1. podejmować temat Konkursu; 
2. być napisana samodzielnie; 
3. liczyć maksymalnie 5 stron formatu A4, powinna być napisana komputerowo w programie 

Word; (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między 
wierszami – interlinia –1,5); 

4. nie może być nagrodzona w innych konkursach, wykonana i wydana przed ogłoszeniem 
wyników; 

5. powinna zostać przesłana do Organizatora w wersji elektronicznej na adres wskazany poniżej: 
slowanawolnosci2021@gmail.com. 

 
§ 5. Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne. 
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
3. Prace konkursowe należy przesyłać (bądź dostarczyć osobiście) w terminie do dnia 20 listopada 

2021 roku na adres e-mail: slowanawolnosci2021@gmail.com  
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden utwór. 
5. Prace powinny być wykonane samodzielnie. 
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w 

sprawie przeniesienia praw autorskich oraz praw do wizerunku, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie w sprawie danych osobowych, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Niedostarczenie dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej 
pracy konkursowej. 

8. Rodzice, opiekunowie prawni Uczestników wysyłając podpisane oświadczenie, oświadczają 
jednocześnie, że Uczestnikom przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
przesłanych prac, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 
Rodzice, opiekunowie prawni ponoszą wyłączoną odpowiedzialność za naruszenie cudzych 
praw autorskich przez ich dzieci i podopiecznych  

 
§ 6. Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych 

oraz wyłania najlepsze spośród nich. 
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 
4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 



 
§ 7. Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników 

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 
c) walory literackie, 
d) sposób ujęcia tematu. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2021 roku. Informacja o terminie, 
miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora: https://www.facebook.com/stowarzyszenieprzeciwko  

 
§ 8. Nagrody w konkursie 

1. Nagrodami w Konkursie jest uzyskanie prawa do opublikowania opowiadania w zbiorze 
opowiadań wybranych przez Komisję konkursową w formie książkowej lub elektronicznej (e-
book).  

2. Organizator przewiduje, iż opublikowanych zostanie 30 najlepszych opowiadań wybranych 
przez Komisję konkursową. 

 
§ 9. Dane osobowe, wizerunek, prawa autorskie 
Przystąpienie do Konkursu wiąże się z określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu: 

1) zgodą na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi uczestnika; 
2) zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
3) przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. 

 
§ 10. Postanowienia końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany jego 
warunków. 


