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Regulamin konkursu „Zakochani w Warszawie”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, z siedzibą w 

Warszawie, przy ulicy Banderii 4 lok. 171, zwane dalej Organizatorem.  

2. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Seniorzy – klawiaturą i piórem” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego 

przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.  

3. Konkurs rozpocznie się w dniu 1.05.2011r. i trwać będzie do 10.10.2011r. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.10.201r. Rozstrzygnięcie konkursu 

zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.  

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 55 roku życia.  

5. Do konkursu zgłaszać można teksty o tematyce związanej z Warszawą. Forma 

literacka pracy jest dowolna.  

6. Objętość pracy zgłoszonej do konkursu nie może być mniejsza niż 4 strony 

maszynopisu znormalizowanego (7200 znaków ze spacjami) oraz większa niż 10 

stron maszynopisu znormalizowanego (18000 znaków ze spacjami).  

7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie 

nagradzanymi i nie publikowanymi.  

9. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane w języku polskim. 

10. Do pracy należy dołączyć informację o imieniu i nazwisku autora, adresie, kodzie 

pocztowym i miejscowości, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

11. Wyłączną formą zgłoszenia pracy do konkursu jest wysłanie jej drogą 

elektroniczną na adres: m.lojkowska@interwencjaprawna.pl .  

12. Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia faktu otrzymania pracy zgłoszonej 

do konkursu poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail, z którego wiadomość 

przyszła. Osoby, które nie otrzymają odpowiedzi od Organizatora na swój adres e-

mail, nie mogą powoływać się na fakt zgłoszenia pracy do konkursu, gdyby 

okazało się, że z powodów technicznych e-mail ze zgłaszaną pracą nie dotarł do 

organizatora. 
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13. Ostateczny termin przysyłania prac upływa 10.10.2011r. W sytuacjach spornych 

brana będzie pod uwagę data dotarcia zgłoszenia do skrzynki internetowej 

Organizatora.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych.  

15. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez 

Organizatora. 

16. Jury wyłoni spośród uczestników 3 laureatów głównych i przyzna od 1 do 7 

wyróżnień.  

17. Nagrodą w konkursie będzie opublikowanie prac laureatów oraz prac 

wyróżnionych w wydanej przez Organizatora publikacji.  

18. Publikacja rozpowszechniana będzie bezpłatnie. Nagrodzonemu Uczestnikowi 

przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania  min. 5 egzemplarzy publikacji.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o ostatecznym 

kształcie publikacji.  

20. Prace zgłaszane do konkursu będą stopniowo publikowane na stronie internetowej 

Organizatora.  

21. Przysłanie pracy na konkurs oznacza wyrażenie zgody na jej publikację na stronie 

internetowej Organizatora oraz w publikacji. Prace nadesłane na konkurs stają się 

własnością organizatora.  

22. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za publikację pracy, za 

rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania. 

23. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanego 

tekstu.  

24. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że wszystkie osoby, 

które mogą zostać rozpoznane w zgłoszonym do konkursie tekście wyraziły zgodę 

na wykorzystanie swojego wizerunku.  

25. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Przysłanie pracy na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu 

Konkursu.  
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26. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska 

i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach 

internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora na 

potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.  

27. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych do celów realizacji projektu mając jednocześnie prawo wglądu do 

nich i do ich poprawiania. 

 

 

 


