Regulamin konkursu literackiego
Biblioteki Miejskiej w Łodzi „Międzywymiarowe przygody Zuzy i
Antka”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu literackiego "Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka" jest
Biblioteka Miejska w Łodzi, a współorganizatorem Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie 10. najlepszych opowiadań, które zostaną opublikowane w
książce skierowanej do młodzieży, na ich podstawie powstanie także słuchowisko oraz gra
miejska dostępna za pośrednictwem aplikacji na smartfony.
3. Konkurs „Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka” realizowany jest w związku z działaniami
promocyjnymi Biblioteki Miejskiej w Łodzi, mającymi na celu popularyzację działań
bibliotecznych wśród mieszkańców Łodzi oraz działaniami promocyjnymi Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Łodzi.

§ 2. DEFINICJE
Definicje, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – regulamin konkursu literackiego Biblioteki Miejskiej w Łodzi
„Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka";
b) Konkurs literacki, Konkurs - konkurs literacki Biblioteki Miejskiej w Łodzi
„Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka";
c) Organizator – Biblioteka Miejska w Łodzi;
d) Współorganizator - Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
e) Praca konkursowa – autorskie opowiadanie spełniające wymogi konkursowe;
f) Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie;
g) Jury – komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Organizatora i
Współorganizatora;
h) Laureaci, Laureaci Konkursu – Uczestnicy, którzy są autorami trzech zwycięskich prac
konkursowych;
i) Wyróżnieni, Wyróżnieni Uczestnicy - Uczestnicy, którzy są autorami siedmiu
wyróżnionych prac.
j) Umowa - umowa o przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej
pracy konkursowej.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, prace konkursowe mogą być
owocem wspólnej pracy kilku osób, tzw. „teamów literackich”. „Teamy” złożone mogą być z
dzieci i/lub dorosłych. Zalecamy działanie w „teamach” międzypokoleniowych.
4. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o przygodach dwójki młodych
bohaterów - Zuzy i Antka. Punktem wyjścia każdego z opowiadań jest fragment inicjalny,
dołączony do niniejszego regulaminu - Załącznik nr 1. Jury wybierze trzech laureatów oraz
wyróżni siedem prac spośród wszystkich pozostałych prac zgłoszonych na konkurs. Praca
konkursowa powinna zawierać od 5 do 10 tysięcy znaków ze spacjami (jedna strona
znormalizowanego maszynopisu to ok. 1800 znaków).
5. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inne
konkursy, otrzymały nagrody lub były wcześniej publikowane.
6. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie nie mogą naruszać dobrych obyczajów,
powszechnie obowiązującego prawa oraz praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych
innych osób lub podmiotów, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich oraz
które są obciążone wadami prawnymi, w szczególności prawami osób trzecich.
7. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż jako autor dzieła, jest wyłącznym posiadaczem
osobistych i majątkowych praw autorskich. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się, że w czasie
trwania Konkursu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej Pracy konkursowej nie zostaną
przez niego zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku pracy zespołowej w
„teamach”, o których mowa w ust. 3, uczestnicy teamu oświadczają i zapewniają, że jako
współautorzy dzieła, są wyłącznymi posiadaczami osobistych i majątkowych praw autorskich.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4. ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ
1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 2) dostępną
na stronie internetowej Organizatora oraz przesłać ją wraz z pracą konkursową - w postaci
pliku tekstowego – załącznik nie większy niż 10 MB na adres: konkurs@biblioteka.lodz.pl,
wpisując w tytule wiadomości e-mail „Konkurs – Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka”.
2. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace konkursowe, które zostały wysłane
na w/w adres e-mail do dnia 30.06.2021 roku włącznie oraz zgodne z założeniami opisanymi
w § 3 Regulaminu.
3. Z chwilą wysłania Organizatorowi pracy konkursowej, uczestnik Konkursu udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego
korzystania z majątkowych praw autorskich do tekstu w celach związanych z organizacją
Konkursu i jego rozstrzygnięciem, a także w celach archiwalnych i informacyjnych, poprzez
utrwalanie i zwielokrotnianie kopii pracy oraz publiczne rozpowszechnianie w sieci, na
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora i Współorganizatora.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pracy ponosi uczestnik Konkursu.

§ 5. TERMINARZ KONKURSU

1) Ogłoszenie konkursu: 23.04.2021
2) Ostateczny termin składania prac: 30.06.2021
3) Ogłoszenie wyników: 24-25.07.2021 (Urodziny Łodzi)

§ 6. KRYTERIA OCENY
1. Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności z tematyką konkursu,
atrakcyjności, oryginalności, spójności i pomysłowości w przekazaniu treści.
§ 7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Spośród prawidłowo nadesłanych prac konkursowych, Jury wyłoni w oparciu o kryteria
oceny, o których mowa w § 6, trzech Laureatów Konkursu oraz siedmiu Wyróżnionych
Uczestników.
2. Po podjęciu ostatecznej decyzji Organizator poda do wiadomości publicznej imię i nazwisko
autorów wybranych prac. Informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
3. Decyzja Organizatora jest niepodważalna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8. NAGRODA
1. Nagrody dla Laureatów - autorów trzech najlepszych prac w Konkursie stanowi:
a) miejsce pierwsze i nagroda główna – nagroda rzeczowa w postaci tabletu oraz
publikacja opowiadań w książce skierowanej do młodzieży oraz słuchowisko na
podstawie opowiadań;
b) miejsce drugie - nagroda rzeczowa w postaci czytnika ebooków oraz publikacja
opowiadań w książce skierowanej do młodzieży oraz słuchowisko na podstawie
opowiadań;
c) miejsce trzecie nagroda rzeczowa w postaci powerbanku oraz publikacja opowiadań
w książce skierowanej do młodzieży oraz słuchowisko na podstawie opowiadań.
2. Nagrody dla Wyróżnionych – autorów siedmiu wyróżnionych prac w Konkursie stanowi
publikacja opowiadań w książce skierowanej do młodzieży oraz słuchowisko na podstawie
opowiadań.
§ 9. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU
1. W terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu pomiędzy Laureatami
Konkursu i wyróżnionymi Uczestnikami a Organizatorem zostanie zawarta umowa o przeniesienie
całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac. W przypadku nieprzystąpienia do
zawarcia Umowy przez Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody
autorowi innego opowiadania nadesłanego w ramach Konkursu.

2. Z chwilą zawarcia umowy o przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do
nagrodzonego opowiadania, Laureat za wynagrodzeniem w wysokości 50,00 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt i 00/100 złotych) przenosi na Organizatora, a Organizator nabywa całość autorskich
praw majątkowych do nagrodzonego opowiadania bez żadnych ograniczeń czasowych lub
terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w
tym zwłaszcza w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, sitodruku oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
reemitowanie;

oraz nadawanie

i

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci informatycznych wszelkiego rodzaju oraz
eksploatacji za pomocą nowych technologii, w tym publicznego udostępniania opowiadania w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci Internet;
e) wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności w Internecie, prasie,
radiu, telewizji oraz we wszelkich innych formach merchandisingu lub działaniach reklamowych
Organizatora.
3. Z chwilą zawarcia Umowy Laureat i Wyróżniony Uczestnik przenosi na Organizatora, bez
dodatkowego wynagrodzenia oraz bez konieczności uzyskiwania każdorazowego zezwolenia,
prawo do wykonywania praw zależnych do nagrodzonej pracy konkursowej – w całości jak i
dowolnej części - w tym do udzielania zezwoleń na korzystanie z nagrodzonej pracy konkursowej,
rozporządzanie nią, tworzenia opracowań, przeróbek i adaptacji w zakresie, w jakim wymaga
tego realizacja zgodnie ze strategią Organizatora oraz korzystania z tak powstałych opracowań na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
4. Laureat Konkursu i Wyróżniony Uczestnik wyraża zgodę na przenoszenie przez Organizatora
praw, o których mowa w ust. 2 na osoby trzecie.
5. Z chwilą zawarcia Umowy Organizator nabywa także własność nośników, na których
nagrodzoną pracę utrwalono.
6. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz dotyczące praw
zależnych dotyczą całości zwycięskiej i wyróżnionej pracy konkursowej jak i poszczególnych ich
części. Sposób wykonywania praw autorskich i praw zależnych zależy wyłącznie od uznania
Organizatora.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
Organizator i Współorganizator informują, że:
1. Administratorem danych Uczestników konkursu literackiego Biblioteki Miejskiej w Łodzi
„Międzywymiarowe przygody Zuzy i Antka”, ich rodziców i opiekunów prawnych, o których
mowa w Regulaminie jest Organizator – Biblioteka Miejska w Łodzi (Plac Wolności 4, Łódź)
oraz Współorganizator - Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 102, Łódź).
2. Źródło danych: Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio, jak
również przekazane przez rodziców i opiekunów Uczestnika.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tj. w celu zawarcia i realizacji umowy, którą jest przeprowadzenie
Konkursu i akceptacja Regulaminu.
b.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
c.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w szczególności dla celu: organizacji, przeprowadzenia, monitorowania przebiegu
oraz rozstrzygnięcia Konkursu, prowadzenia bieżącej komunikacji z Uczestnikami oraz osobami
zaangażowanymi w organizację Konkursu, opracowania relacji z Konkursu, zapewnienia
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
Administrator usuwa lub anonimizuje dane osobowe po upływie okresu przetwarzania. Okres
przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane
będą przetwarzane przez czas trwania umowy, okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń. Dane elektroniczne, dotyczące uczestnictwa i przebiegu Konkursu będą
przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu i przekazaniu nagród. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w
sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad interesami administratora.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu
Organizatora (np. podmiotom wspierającym systemy informatyczne), organom i podmiotom
określonym w przepisach prawa (np. podmiotom, które weryfikują prowadzenie rozliczeń
finansowych), innym podmiotom, odrębnym administratorom, w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu.
W przypadku rozpowszechnienia relacji z Konkursu zawierającej wizerunki Uczestników,
odbiorcami wizerunków może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści
zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku.
Podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, podanie niepełnych lub
nieprawidłowych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie
wynikającym z art. 15-22 RODO.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje również prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem
działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw oraz w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można skontaktować się z Administratorem lub za pośrednictwem wyznaczonego
Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

przesyłając korespondencję elektronicznie pod adresem e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl lub
listownie, na adres siedziby Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. www.uodo.gov.pl.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie, przy
czym zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych przez
uczestników Konkursu.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Jury.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:
http://biblioteka.lodz.pl

