
Tamtej nocy w Złotowie… 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

na kryminalne opowiadanie ze Złotowem w tle 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim pt. „Tamtej nocy w 

Złotowie…” na kryminalne opowiadanie , którego motywem obowiązkowym jest miasto Złotów, 

zwanym w dalszej części „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji 650- lecia Złotowa. 

3. Organizatorami Konkursu są Miasto Złotów oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 

w Złotowie, zwani dalej „Organizatorami”.  

4. Partnerami strategicznymi  Konkursu są Szkoła Policji w Pile oraz Powiatowa Komenda Policji w 

Złotowie, zwani dalej „Partnerami Strategicznymi”. 

5. Partnerami medialnymi są gazeta Aktualności Lokalne oraz portal Zlotowskie.pl, zwani dalej 

„Partnerami Medialnymi”. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nawiązywania współpracy z mecenasami Konkursu, 

zwanymi dalej „Partnerami Wspierającymi”. 

7. Fundatorami nagród są Organizatorzy, Partner Strategiczny i ewentualni Partnerzy Wspierający. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, z wyjątkiem osób 

związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorami. 

2. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie zawierające intrygę kryminalną osadzoną 

 w Złotowie. 

3. Zgłaszany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i w żadnej formie 

niepublikowany. 

4. Praca konkursowa nie może przekraczać 22 000 znaków edytorskich (ze spacjami włącznie).  

 

III. TERMINY 

 

1. Ogłoszenie Konkursu – 14 lutego 2020r. 

2. Utwory należy przesłać do 29 maja 2020r. (liczy się data odbioru). 

3. Zgłoszenia , które wpłyną po  w.w. terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 października 2020r. podczas „złotowskiego dnia  

poszlak kryminalnych”, jednocześnie Nocy Bibliotek 2020. Wyniki zostaną również opublikowane na 

stronach internetowych Organizatorów, Partnerów Strategicznych, a także na łamach lokalnej prasy 

i portalu Partnerów Medialnych. 

 



IV.  DODATKOWE WYMOGI FORMALNE 
 

1.  Prace konkursowe w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie .doc,  .docx, .rtf, .odt, .sxw)  można 

przesłać mailem o tytule „Tamtej nocy w Złotowie…” na adres: konkurs@biblioteka-zlotow.pl 

 lub  w formie wydruku papierowego wraz z płytą CD-R lub DVD, zawierającą cyfrowy zapis utworu 

(pliki tekstowe w formacie .doc,  .docx, .rtf, .odt, .sxw) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 

 ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów. 

2. Utwory należy podpisać GODŁEM (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora). Do 

opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesyłki drogą elektroniczną) 

lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną lub 

dostarczenia osobistego do siedziby biblioteki) należy dołączyć dane osobowe autora: imię i nazwisko, 

wiek, numer telefonu kontaktowego lub/i adres e-mail. Do czasu wyłonienia zwycięzców dane 

osobowe autorów nie będą znane jurorom. 

3. Niewypełnienie wymogów formalnych zawartych we wszystkich punktach działów III i IV  powoduje 

dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku transportu 

pocztowego, ani też uszkodzenie lub niedostarczenie wiadomości e-mail w wyniku nieprawidłowego 

działania sieci teleinformatycznych i serwerów. 

 

V.  WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU  

 
1.  Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów. 

2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów, Partnerów Strategicznych, Partnerów 

Medialnych i/lub inne osoby wskazane przez Organizatorów. 

3. Jury, oceniając  zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze walory artystyczne oraz 

inspiracje i związki ze Złotowem. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od  nich odwołanie. 

 

VI. NAGRODY  

 
1.  Organizatorzy przewidują główne nagrody w wysokości: 

 I miejsce- 1000 zł. 

 II miejsce- 700 zł. 

 III  miejsce- 500 zł. 

jednakże, w uzasadnionych okolicznościach Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś 

z nagród lub przyznania nagród ex aequo. 

2.  Organizatorzy wraz z Partnerami  zastrzegają sobie prawo do  przyznania dodatkowych wyróżnień 

i/lub wyróżnień specjalnych. 

3. Jako dodatkową formę nagrodzenia najciekawszych prac, przewiduje się publikację zwartego 

wydawnictwa- zbioru opowiadań oraz zamieszczenia wybranych opowiadań na portalu 

internetowym Zlotowskie.pl. 
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VII. PRAWA AUTORSKIE 
 

1.  Uczestnik, poprzez przekazanie pracy na Konkurs wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda 

zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej 

twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich. 

2. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności 

praw autorskich. 

3. Uczestnikom nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatorów oraz 

Partnerów  Strategicznych i Medialnych z nadesłanych utworów. 

4. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych opowiadań wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali 

nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, nazwy miasta, z którego pochodzi 

uczestnik oraz tytuł nagrodzonego opowiadania. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych 

utworów w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych tj. publikacje 

drukowane i cyfrowe, strony internetowe, portale społecznościowe, wszelkie materiały promocyjne, 

prezentacje z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu. 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
1.   Przystępując do Konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

podanych przy zgłoszeniu do konkursu, w zakresie i celu niezbędnym do jego 

przeprowadzenia.  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

3. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w 
Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów, reprezentowana przez DyrektorKĘ – Sylwię 
Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl, tel: 67 263 20 00. 

4. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida 
w Złotowie jest: Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056  
 e-mail: am-iod@wp.pl  

5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. C. Norwida w Złotowie,  znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej 
w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.  

 

     IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu zgadza się z niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się spełnić 

wszystkie kryteria oraz nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów i Partnerów Konkursu. 

2. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu uczestników Konkursu pod adresem 

Organizatorów: zlotow.pl;  biblioteka-zlotow.pl; oraz Partnera Medialnego: zlotowskie.pl 
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