
Regulamin Konkursu 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (dalej "Konkurs"), 

którego przedmiotem jest wybór najciekawszego opowiadania o tematyce polskich 

mniejszości narodowych i etnicznych (dalej "Opowiadanie"). 

2. Konkurs organizowany jest na terenie miasta Wrocław. 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim Dolnego 

Śląska oraz Centrum Historii Zajezdnia. 

5. Konkurs rozpocznie się dnia 22 marca 2017 roku, a zakończy się 18 kwietnia 2017 

roku o godzinie 23:59 (termin nadsyłania prac). 

6. Każdy Uczestnik Konkursu zgadza się na opublikowanie swojej pracy i wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Każdy Uczestnik proszony jest o dołączenie klauzuli dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. Klauzulę należy umieścić na końcu swojej pracy.  

Wzór: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.)" 

 

 

§2 

Zasady i warunki udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych (studentów / doktorantów 

wrocławskich uczelni wyższych) zwanych dalej „Uczestnikami”.  

2. Przystąpienie do Konkursu następuje w chwili wysłania pracy, co oznacza 

akceptację Regulaminu. 

3. Prace należy wysyłać na adres e-mail: literackaaktywnosc@gmail.com  

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno opowiadanie. 

5. Opowiadanie musi być napisane samodzielnie przez Uczestnika. Uczestnik 

oświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanej przez siebie pracy. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu. 

7. Opowiadanie nie może naruszać przepisów prawnych obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Opowiadanie nie może przekraczać 10 stron A4, czcionka Time News Roman, 

rozmiar 12, interlinia 1,5. 

9. Opowiadanie należy podpisać w lewym górnym rogu: imieniem, nazwiskiem, 

nazwą uczelni, kierunkiem i rokiem studiów, adresem e-mail, numerem telefonu. 

8. Organizatorzy powołują specjalistów oceniających nadesłane opowiadania. 

9. Zwycięzca Konkursu zgadza się na publikację swojego opowiadania sygnowanego 

imieniem i nazwiskiem. 

10. Zwycięzca Konkursu zgadza się na publikacje swojego wizerunku. 
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§3 

Nagrody 

 

1. Nagrodą główną jest czytnik e-book o wartości 500 zł ufundowany przez Centrum 

Historii Zajezdnia. 

2. Troje wybranych Uczestników (3 pierwsze miejsca) otrzyma nagrodę dodatkową. 

3. Wszystkie trzy prace zostaną opublikowane za pośrednictwem mediów 

społecznościowych i na stronie www.ifp.uni.wroc.pl  

4. Organizatorzy powiadomią zwycięzców o wygranej. 

5. Nagrody zostaną wręczone w Urzędzie Wojewódzkim Dolnego Śląska we 

Wrocławiu przez komisję oceniającą i organizatorów. O wyznaczonym terminie 

zwycięzców powiadomi się drogą elektroniczną, nie później niż 3 dni robocze 

przed rozdaniem. 
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