I WARSZAWSKI KONKURS
NA OPOWIADANIE SCIENCE FICTION
INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA LEMA
Regulamin

I Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. José Martí w Warszawie, ul. Staffa 111, 01- 884 Warszawa

II Adresaci Konkursu
Adresatami Konkursu są uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych.
III Cele
1.
2.
3.
4.

Zachęcanie do lektury dzieł Stanisława Lema.
Uczczenie setnej rocznicy urodzin pisarza.
Rozwijanie umiejętności literackich.
Promowanie młodych talentów.

IV Nagrody
I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł
II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 350 zł
III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 250 zł
Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
V Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 15.12.2020 r. Prace należy nadsyłać do 01.03.2021 r. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone 19.04.2021 r.

VI Zasady Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja
jego postanowień.
2. Konkurs jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie prac w terminie wskazanym
przez Organizatora.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace samodzielnie napisane przez
uczestnika, dotąd nigdzie niepublikowane i niezgłaszane na inne konkursy.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez
Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora
nadesłanej pracy w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych
i wydawniczych.
7. Zwycięzcy Konkursu będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani. Laureaci zobowiązani są
do osobistego odbioru nagrody.
8. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, dane
kontaktowe, szkoła). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
do celów związanych z Konkursem.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí z siedzibą
przy ul. Staffa 111, 01- 884 Warszawa. Podstawą prawną do przetwarzania danych
osobowych jest wyrażona zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres
niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z jego zasadami. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
9. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego
w Konkursie.
10. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
VII Wymagania konkursowe
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie opowiadania o tematyce science
fiction.
2. Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu
(czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 13, marginesy 2,5 cm, odstęp
podwójny).
3. Pracę konkursową należy podpisać pseudonimem i dostarczyć w czterech
egzemplarzach. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną tym samym
pseudonimem. W kopercie powinny się znaleźć dane osobowe uczestnika wraz
z podpisanymi oświadczeniami (załącznik).
4. Prace konkursowe wraz z kopertami z danymi uczestnika należy przesłać do 1 marca
2021 r. na adres:
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí
ul. Staffa 111
01- 884 Warszawa

Załącznik
Dane osobowe Uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko………………………………………………………………….
Wiek ………………..
Kontakt (telefon lub adres e-mail) …………………………………………….
Szkoła (nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy)
……………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………
Kontakt do nauczyciela (adres e-mail lub telefon)…………………………….

Oświadczenie uczestnika Konkursu (dla pełnoletnich uczestników konkursu)
Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Konkursu.
Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza niczyich praw autorskich. Jest pracą dotąd
niepublikowaną i niezgłaszaną na inne konkursy.
……………………………………………..
(podpis uczestnika)

Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika Konkursu (dla niepełnoletnich uczestników
konkursu)
Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
……………………………….………… do celów Konkursu.
Oświadczam, że praca konkursowa mojego dziecka …………………………………………..
nie narusza niczyich praw autorskich. Jest pracą dotąd niepublikowaną i niezgłaszaną na inne
konkursy.
……………………………………………..
(podpis prawnego opiekuna uczestnika)

