Regulamin Konkursu Literackiego
„ECHA ŁAZ. Opowiadania na 55-lecie Miasta Łazy i 30-lecie Echa Łaz”
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Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Literackiego „ECHA ŁAZ. Opowiadania na 55-lecie Miasta Łazy i
30-lecie Echa Łaz” zwanego dalej Konkursem jest Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu
Miejskiego w Łazach ul. Spółdzielcza 2, 42-450 Łazy.
2. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
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Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najlepszych tekstów literackich,
zwanych dalej Utworem, inspirowanych 100-leciem istnienia klubu sportowego Lech Poznań oraz
promującego dzieje Poznania, a także zainspirowanie twórców, również debiutantów do jej
tworzenia.
2. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej: www.lazy.pl
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Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich z
Gminy Łazy oraz spoza Gminy.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu
b) dostarczenie Utworu konkursowego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie Konkursu
4. Nadesłanie Utworu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

4
Konkurs

1. Czas trwania Konkursu:
a) Ogłoszenie konkursu 28 stycznia 2022r.
b) termin przesłania Utworów (czyli zgłoszenia uczestnictwa) upływa 15 maja 2022 r.

c) rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda Uczestnika Konkursu na opublikowanie Utworu
w antologii pokonkursowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na Wydział
Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Spółdzielcza 2, 42-450 Łazy.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie opowiadania – utworu narracyjnego,
zwanego dalej Utworem, spełniającego następujące wymagania:
a) tematyka Utworu musi nawiązywać do Gminy Łazy i łączyć wątki historyczne ze
współczesnością.
b) Utwór musi być pracą własną uczestnika, napisaną w języku polskim, dotychczas
nienagradzaną i niepublikowaną.
c) kategorie wiekowe:
- Klasa 1-4 szkoła podstawowa
- Klasa 5-8 szkoła podstawowa
- Klasa 1-5 liceum i technikum
- Studenci
- Kategoria OPEN
d) wymagania dotyczące objętość Utworu to:
- kategoria klas 1-4: 2000 – 3000 znaków
- pozostałe kategorie: 10 000 – 12 000 znaków
wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.
e) Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – otwartych plików
tekstowych (w plikach: doc lub rtf); utwory nadesłane w innych formatach nie będą zakwalifikowane
do udziału w Konkursie.
4. Utwór należy nadesłać w terminie do 15 maja 2022 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres mailowy: echa@lazy.pl
a) w tytule e-maila wpisać: Konkurs „ECHA ŁAZ. Opowiadania na 55-lecie Miasta Łazy i 30lecie Echa Łaz”
c) w tym samym mailu należy przesłać Oświadczenie (załącznik 1)
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu można pobrać ze strony:
www.lazy.pl
5. Zastrzeżenia:
a) jeden Uczestnik może przesłać jeden Utwór konkursowy
b) Utwór, w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych
uniemożliwi zrozumienie tekstu, nie będzie brany pod uwagę przez Jury
c) niespełnienie wymogów formalnych, określonych w § 4 ust. 1–4, spowoduje
dyskwalifikację nadesłanego Utworu bez oceny merytorycznej.

6. Uczestnikowi nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów
związanych z powstaniem Utworu i jego zgłoszeniem do Konkursu. Koszty przygotowania i
dostarczenia Utworu na Konkurs ponosi Uczestnik Konkursu.
7. Utwory nie będą odsyłane Uczestnikom Konkursu.
8. Organizator nie będzie przekazywał Uczestnikom informacji dotyczących oceny ich
Utworów przez Jury Konkursu, ani recenzji Utworów.
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Jury
1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu.
2. Jury Konkursu dokona wyboru Utworów, których autorzy zostaną laureatami Konkursu.
3. Oceniając Utwory Jury Konkursu będzie brało pod uwagę zgodność z tematem, jakość
literacką i sprawność warsztatową.

Nagrody
1. Jury Konkursu spośród nadesłanych opowiadań wyłoni jedną najlepszą pracę w każdej
kategorii wiekowej.
2. Lista laureatów zostanie zamieszczona na internetowej stronie Organizatora www.lazy.pl
oraz gminnych fanpage’ach.
3. Laureaci zostaną poinformowani o wyróżnieniu ich Utworów za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.
4. Decyzja Jury Konkursu jest niepodważalna.
5. Nagrodzone i wyróżnione Utwory zostaną opublikowane przez Organizatora w antologii
pokonkursowej (w formie drukowanej).
6. Laureaci – autorzy Utworów otrzymają nagrody.
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Prawa autorskie
1. Laureat Konkursu – Autor opowiadania nagrodzonego, opowiadania wyróżnionego i
opowiadania rekomendowanego w Konkursie, zwany dalej Autorem przenosi,
Organizator nabywa z chwilą przyjęcia Utworu, wszelkie zbywalne majątkowe prawa
autorskie do bez żadnych ograniczeń czasowych, na terenie kraju jak i poza jego
granicami,
Ochrona danych osobowych
1. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych
osobowych oraz do ich poprawiania.

