Regulamin konkursu „Kryształowy smok – opowiadanie”
organizowanego w ramach Dni Fantastyki 2022
Temat: „Granice magii”

§ 1.
ORGANIZATOR
1.

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we

Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
2.

Organizacja konkursu związana jest z Dniami Fantastyki, które odbędą się

w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 26 – 28 sierpnia 2022 roku.
§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA
1.

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie z gatunku fantastyki, które jest

dowolną, własną interpretacją tematu Dni Fantastyki - „Granice magii”.
2.

Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami.

3.

Podstawowymi kryteriami oceny będą pomysłowość i wysoki poziom

merytoryczny.
4.

Opowiadania oceniane będą przez jury, które powołuje organizator Dni

Fantastyki – Centrum Kultury „Zamek”.
5.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które:

a) zostały wykonane na odpłatne zlecenie,
b) zostały zrealizowane przy osobistym udziale członków jury,
c) noszą znamiona plagiatu,
d) prawa autorskie do tekstów zostały przekazane osobom trzecim.

7.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

a) od 10 do 15 lat,
b) od 16 lat.
8.

O zakwalifikowaniu się do kategorii wiekowej decyduje wiek w momencie

ogłoszenia konkursu (21 marca 2022 r.)
§ 3.
ZGŁOSZENIA
1.

Prace w wersji elektronicznej w formacie RTF, plik zapisany według wzoru:

„Imię_nazwisko_

tytuł

pracy”

należy

przesłać

na

adres

e-mail

konkurs@dnifantastyki.pl.
2.

W temacie należy wpisać typ konkursu (opowiadanie) oraz kategorię

wiekową (10 – 15 lat lub od 16 lat).
3.

W treści e-maila powinny znaleźć się następujące dane autora: imię,

nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu.
4.

Niepełnoletni uczestnik musi załączyć zgodę opiekuna na udział w konkursie

(załącznik nr 1).
5.

Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedno opowiadanie

6.

Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie, a także oceniać prac

nadesłanych przez osoby będące członkiem ich rodziny.
7.

Po wysłaniu pracy autor w przeciągu czterech dni roboczych otrzyma e-mail

zwrotny z potwierdzeniem zgłoszenia pracy.
8.

Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

9.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2022 r.

10.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE
1.

Zgłaszając pracę, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo

majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.
2.

Twórcy zgadzają się na publikowanie tekstu opowiadania przez organizatorów

konkursu w Katalogu Dni Fantastyki, na stronie www.dnifantastyki.pl, antologii
pokonkursowej oraz na nośnikach patrona medialnego konkursu.
3.

Twórcy oświadczają, że nie będą rościć sobie praw do wynagrodzenia z tytułu

wykorzystania nadesłanych przez nich tekstów w publikacjach wymienionych w §4
pkt. 2.
.
§ 5.
NAGRODY
1.

Jury przyznaje główną nagrodę:

a) w kategorii od 10 do 15 lat nagrodę rzeczową o wartości 300 zł ufundowaną przez
Centrum Kultury „Zamek”,
b) w kategorii od 16 lat nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł.
2.

W zależności od poziomu konkursu jury może przyznać dodatkowe

wyróżnienia.
3.

Lista nominowanych prac wybranych przez jury zostanie ogłoszona 25 lipca

2022 roku na stronie www.dnifantastyki.pl oraz w mediach społecznościowych.
4.

Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani e-mailem o tym fakcie

najpóźniej 25 lipca 2022 roku. Otrzymają również darmowe akredytacje na Dni
Fantastyki 2022.
5.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali Dni Fantastyki 27

sierpnia 2022r. – obecność na gali jest obowiązkowa.

§ 6.
DANE OSOBOWE
1.

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu
e -mail oraz wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy
oraz publikacji danych autora nagrodzonej pracy na stronie internetowej Dni
Fantastyki oraz profilu imprezy na portalu społecznościowym Facebook.
2.

W przypadku otrzymania nagrody uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie

danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty
urodzenia, numeru pesel oraz imion rodziców na potrzeby wręczenie nagrody
oraz dla potrzeb podatkowych.
3.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne

dla uczestnictwa w konkursie.
4.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek” we

Wrocławiu, z siedzibą na pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
5.

Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

iod@zamek.wroclaw.pl.
6.

Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz

wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz publikacji
danych autorów nagrodzonych prac na nośnikach określonych w §4. pkt. 2.
7.

Wśród odbiorców danych osobowych znaleźć się mogą podmioty, które na

podstawie stosownej umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które
realizują w imieniu bądź na rzecz administratora określone funkcje (łączenie
i przechowywanie danych, konserwacja systemów księgowych i kadrowych,
administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Poza powyżej wskazanymi
przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą
przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących
przepisów prawa.
8.

W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić

wyłącznie za zgodą uczestnika.

9.

Dane

osobowe

będą

przetwarzane

przez

okres

niezbędny

dla

przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych a
także przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksu cywilnego.
10.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od

administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
a także prawo do przenoszenia danych.
11.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie

zgody jest ona zawsze dobrowolna.
12.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi
Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane
dotyczą.
13.

Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane
osobowe przetwarzane są z naruszeniem prawa.
14.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania

decyzji, w tym profilowaniu.

