Regulamin konkursu literackiego na wiersz/rymowankę o temacie dotyczącym
zwierząt oraz ich pożywienia, w ramach wydania książki dla dzieci.

I.

Organizator konkursu:
Wydawnictwo Literacik, ul. Janowska 1, 62-510 Konin

II.

Adresaci konkursu:
Wszystkie osoby pełnoletnie

III.

Cel konkursu:
Wydanie książki dla dzieci

IV.

Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce
zwierząt oraz ich pożywienia.
2. Wiersz musi być rymowany, format rymów: parzyste (AABB), krzyżowe (ABAB) lub
okalające (ABBA).
3. Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 prace (cztery wiersze/rymowanki)
4. Czas trwania konkursu: do 31.12.2021r
5. Publikacja książki wraz z wierszami zostanie wstępnie ogłoszona po zakończeniu
konkursu.
6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie (ułożone samodzielnie przez
uczestników konkursu) niepublikowane w prasie, książkach, czasopismach,
Internecie, nie posiadające własnego numeru ISBN oraz nienagradzane w innych
konkursach.
7. Wiersz powinien składać się z co najmniej dwóch strof (zwrotek) czterowersowych.
8. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
literacikwydawnictwo@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: KONKURS
9. Do przesłanej pracy należy dołączyć informację zawierającą: Imiona i nazwiska
autorów, adres email oraz informację o potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem
konkursu wraz z jego akceptacją oraz dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
10. Oceny prac dokona komisja konkursowa Wydawnictwa Literacik. Decyzje komisji są
ostateczne.
11. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez
komisję konkursową.
12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych/przesłanego
wiersza/wierszy w następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej
www.literacik.pl, na profilu instagram @literacik.pl_wydawnictwo, na profilu facebook
facebook.com/literacikwydawnictwo, w materiałach promocyjno - informacyjnych
dotyczących konkursu oraz w późniejszych publikacjach (elektronicznych,
papierowych) mających na celu zwiększeniu grupy odbiorców chętnych do
zapoznania się z wydaną książką powstałą na drodze konkursu.
b) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanych/przesłanego
wiersza/wierszy w publikacji/publikacjach papierowych, elektronicznych wydanych
przez wydawnictwo Literacik.
c) udzieleniem prawa do wykorzystywania przez wydawnictwo Literacik w celach
komercyjnych przesłanych prac (wierszy) przez uczestników konkursu.
d) Zrzeknięciu się przez uczestników konkursu ewentualnych roszczeń
pieniężnych/rzeczowych na drodze publikacji przez wydawnictwo Literacik z
wykorzystaniem przesłanych prac (wierszy).
e) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie
zostaną uwzględnione.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
16. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń
osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
17. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się drogą
mailową.

