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ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

§ 1. 

 

1. Organizatorem konkursu poetyckiego pn. „Czarna Ćma – Dawca Miłości” (dalej: 

Konkurs), jest Steve Liebich (dalej: Organizator). Dane kontaktowe: 

a) adres e-mail: czarnacma.konkurs@gmail.com  

b) fanpage: @czarnacma.konkurs (https://www.facebook.com/czarnacma.konkurs/) 

2. Celem Konkursu jest aktywizacja świadomości twórczej i społecznej w szczególności 

pośród młodych twórców, którzy chcieliby postawić pierwsze kroki na rynku 

wydawniczym i mieć szansę dotrzeć do szerszej publiczności. 

3. Niniejszy regulamin zwany dalej będzie: Regulaminem. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2. 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych 

zainteresowanych wzięciem w nim udziału – bez względu na wiek. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z 

wymogami określonymi w Regulaminie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu w całości. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w 

całości. 

 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH 

§ 3. 

 

1. Pracą konkursową winien być wiersz (forma poetycka) oparty na motywie tytułu 

Konkursu (Czarna Ćma – Dawca Miłości). 

2. Maksymalna objętość pracy konkursowej: jedna strona A4, czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia: 1,5, marginesy: normalne.  

3. Rodzaj wiesza: dowolny (biały, ciągły, sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny 

itd.). 
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SPOSÓB I TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

§ 4. 

 

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

2. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej (.doc, .docx lub pdf.). 

3. Adres do przesyłania prac konkursowych: czarnacma.konkurs@gmail.com.  

4. Termin końcowy przesyłania prac konkursowych: do godziny 23:59 dnia 30 czerwca 

czasu polskiego. 

 

SPOSÓB I TERMIN WYŁONIENIA LAUREATÓW 

§ 5. 

 

1. Sposób ogłoszenia wszystkich laureatów Konkursu: zamieszczenie stosownej 

informacji na fanpage Konkursu wskazanym w § 1 oraz przesłanie stosownej 

informacji na adres e-mail każdego laureata (adres, z którego nastąpiło zgłoszenie).  

2. Termin ogłoszenia wszystkich laureatów Konkursu: dnia 16 lipca (poniedziałek). 

3. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

terminu ogłoszenia laureatów do 7 dni.  

4. Laureaci zostaną wybrani w oparciu o następujące kryteria: poziom artystyczny pracy 

(zastosowanie odpowiednich środków przekazu, literackich i innych), zaangażowanie 

emocjonalne autora, wartościowość przekazu oraz samoświadomość literacką.  

5. Laureaci zostaną wybrani przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

Skład komisji nie jest podawany do wiadomości publicznej.  

6. Organizator posiada dowolność przy powoływaniu komisji konkursowej. 

 

NAGRODY 

§ 6. 

 

1. Laureatom przyznane zostaną następujące nagrody: 

a) I miejsce: publikacja pracy konkursowej w książce „Czarna Ćma” (aut. Steve 

Liebich). 

b) II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości: 1,000 zł 

c) III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości: 250 zł 

d) I wyróżnienie: nagroda pieniężna w wysokości 100 zł 

e) II wyróżnienie: nagroda pieniężna w wysokości 100 zł 

2. W przypadku obowiązku opłacenia przez laureatów podatku dochodowego od osób 

fizycznych, Organizator opłaci ten podatek lub powiększy nagrodę o wartość tego 

podatku. Laureat zobowiązany będzie do dostarczenia Organizatorowi wszelkich 

danych wymaganych dla zadośćuczynienia temu obowiązkowi pod rygorem 

odstąpienia od wydania nagrody. 

3. Termin i forma publikacji pracy konkursowej w książce „Czarna Ćma” (aut. Steve 

Liebich) uzależniony jest od publikacji samej książki i zostanie podany laureatowi I 

nagrody po ustaleniu daty premiery książki oraz jej składu i formatu. 

4. Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion i nazwisk do publicznej 

wiadomości. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania laureatowi nagrody, jeżeli nie 

dopełni on wymaganych zgodnie z Regulaminem formalności, co dotyczy w 
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szczególności: niedoręczenia oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 lub 

niedoręczenia danych do celów podatkowych, o których mowa 6 ust. 2. 

6. Laureatom nie przysługuje odwołanie od werdyktów i decyzji komisji konkursowej. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 7. 

 

1. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej każdy uczestnik udziela Organizatorowi 

nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz 

nieodwoływalnej licencji na posługiwanie się pracą konkursową w jego działalności 

marketingowej i promocyjnej – na wszelkich znanych w dniu ogłoszenia konkursu 

polach eksploatacji. 

2. Laureat I miejsce udziela licencji wskazanej w ustępie poprzedzającym bez 

ograniczenia celu jej udzielenia, co obejmuje w szczególności zamieszczenie pracy 

konkursowej w komercyjnie rozpowszechnianej książce „Czarna Ćma” (aut. Steve 

Liebich) oraz ich wspólną eksploatację i rozpowszechnianie na wszystkich znanych w 

dniu ogłoszenia konkursu polach eksploatacji (w szczególności: wydawnictwa 

tradycyjne/papierowe, e-book, audiobook, publiczne odtwarzanie, udostępnianie w 

Internecie). 

3. Organizator zastrzega prawo do ingerowania w treść pracy konkursowej, która ma 

zostać opublikowana w książce „Czarna Ćma” (aut. Steve Liebich), co obejmuje w 

szczególności wprowadzanie zmian, korekty językowe oraz skracanie.  

4. W przypadku, gdy laureat I miejsca, w dniu nadesłania pracy konkursowej nie 

posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności gdy jest 

niepełnoletni), w celu przyznania nagrody zobowiązany będzie doręczyć 

Organizatorowi oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, w którym potwierdzą 

oni akceptację Regulaminu (w szczególności z udzieleniem licencji, o których mowa 

w § 7 ust. 1-3). 

5. Organizator skontaktuje się z laureatem I miejsca drogą e-mail celem ustalenia treści 

oświadczenia oraz zasad jego przekazania.  

6. Laureatom (w szczególności laureatowi I miejsca) nie przysługuje wynagrodzenie z 

tytułu udzielonej licencji.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

 

1. W przypadku, gdy któraś z nagród wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu nie zostanie 

przekazana laureatowi z jego winy, Organizator zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od przyznania danej nagrody lub do przyznania jej innemu uczestnikowi 

konkursu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia. 

3. Wszelkie zapytania lub uwagi należy kierować bezpośrednio pod adres e-mail 

Organizatora.  


