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Regulamin
konkursu na wspomnienia:
„Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym Elbląga”

I Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest zachowanie obrazu przemian kulturalnych, sposobów spędzania
wolnego czasu, preferencji mieszkańców naszego miasta od okresu powojennego do
chwili obecnej. A także próba odpowiedzi na pytanie jakie działania instytucji
kulturalnych, organizacji pozarządowych, władz samorządowych w zakresie kultury
na trwałe zapisały się w pamięci elblążan.
§1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na wspomnienia pod
hasłem: „Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym Elbląga” – zwany
w dalszej
części „konkursem”.
§2
Organizatorem konkursu jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne .
§3
Fundatorem nagród jest ETK.

II Warunki konkursu
§4
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia
biorąca czynny udział w życiu kulturalnym miasta jako uczestnik - odbiorca, lub
jako animator, pracownik instytucji kultury, działacz organizacji pozarządowej,
wolontariusz , artysta. Praca może mieć też charakter wspomnień spisanych przez
osobę trzecią, w tym niepełnoletnią.
§5
Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim i zapisana w formie
cyfrowej (pliki tekstowe w formacie doc, zapisane na płycie CD), wcześniej
niepublikowana w żadnej formie oraz nie może przekraczać objętości 30.000 znaków
ze spacjami. Wspomnienia mogą dodatkowo zawierać zdjęcia, filmy oraz inne
pamiątki związane z opisywanymi zdarzeniami i muszą być osadzone w czasie
(jakiego okresu wspomnienia dotyczą).
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§6
Pracę konkursową należy przesłać do 15 marca 2018 r. ( liczy się data stempla
pocztowego) w formie płyty CD na adres: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne;
82-300 Elbląg, ul. Wodna 1 A.
Na kopercie należy napisać : „Konkurs na
wspomnienia”.
§7
Pracę należy podpisać godłem , czyli pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację
autora. W osobnej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko,
adres, wiek, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail) Do czasu wyłonienia
zwycięzców, dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.
§8
Wszelkie zgłoszenia dokonane po 15 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.
§9
Niespełnienie wymogów formalnych określonych w paragrafach 4-8 powoduje
dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej.
§ 10
Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki.
§ 11
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
organizatora konkursu.
§ 12
Przekazanie pracy konkursowej wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
III Wyłanianie laureatów konkursu
§ 13
Prace ocenia i przyznaje nagrody jury powołane przez organizatora.
§ 14
W skład jury wchodzą przedstawiciele ETK oraz inne osoby wskazane przez
Organizatora. Jury oceniając zgłoszone prace będzie działać zgodnie z celami
i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając na uwadze przede
wszystkim walory poznawcze, historyczne i artystyczne wspomnień.
§ 15
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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§ 16
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca kwietnia 2018 r. na
stronie internetowej ETK. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wynikach
z wyprzedzeniem - telefonicznie oraz/lub pocztą e-mail.

§ 17
Autorzy zwycięskich i wyróżnionych wspomnień wyrażają zgodę na upublicznienie
faktu, że zostali nagrodzeni i ujawnienie imienia i nazwiska, oraz tytułu nagrodzonej
pracy.
IV Nagrody
§ 18
Organizator przewiduje nagrody pieniężne: za I miejsce 1500,00 zł , II – 1000,00zł
III- 500,00 zł; oraz trzy wyróżnienia po 250,00 zł.
§ 19
Dodatkową formą nagrody będzie opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych
w Konkursie prac w jubileuszowej antologii wydanej w formie papierowej.
§ 20
Jury w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nieprzyznania którejś
z nagród, lub innego podziału środków przeznaczonych na nagrody.
§ 21
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości nagrody.
2) Organizator pomniejszy nagrodę o obowiązujący podatek, który przekaże do
Urzędu Skarbowego.
3) Nagroda pieniężna zostanie przekazana w ciągu 7 dni od doręczenia
Organizatorowi danych rachunku bankowego nagrodzonego.

V Prawa autorskie
§ 22
Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi
potwierdza, że zgłoszona praca jest oryginalna, jest wynikiem jego wyłącznej,
osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich
oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich.
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§ 23
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
§ 24
Uczestnikowi Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania
przez Organizatora z pracy konkursowej.
§ 25
1) Wysyłając pracę na konkurs Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzenie
i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu - pracy konkursowej
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego1994r., o prawie autorskim i prawach
pokrewnych tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr.90, poz.631, z późn. zm.)
2) Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską i cyfrową,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym poprzez udostępnienie
w Internecie.
d. Publiczne udostępnianie pracy konkursowej poprzez wprowadzenia do obrotu
w ramach antologii jubileuszowej.
3) Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji na polach
eksploatacji określonych w ust.”b” powyżej.
§ 26
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie
zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora.
§ 27
Regulamin w pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników
Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
§ 28
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r .O ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2002r.Nr.101 poz.926) a Administratorem danych osobowych jest
Organizator.

