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CENTRUM LITERATURY I JĘZYKA – PLANETA LEM 2 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

 

1. Zamawiajacy zmienia pkt. 1.1.2.1 Regulaminu Konkursu, w zakresie danych kontaktowych osób 
uprawnionych do kontaktów z uczestnikami Konkursu, w ten sposób, że zapis: 

Sekretarz organizacyjny Konkursu:  

Marek Kaszyński (SARP Oddział Kraków), tel.: +48 537 351 742 

zamienia na zapis: 

Sekretarz organizacyjny Konkursu: 

Marek Kaszyński (SARP Oddział Kraków), tel.: +48 691 712 327 

2. Zamawiajacy zmienia pkt. 1.11. Regulaminu Konkursu, w zakresie harmonogramu Konkursu, w 
ten sposób, że zapisy: 

6. Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do 

złożenia Opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu  do 5.10.2018 r.  

7. Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i 

składania opracowań studialnych i prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do 

udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu 

do 12.10.2018 r.  

8. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu dotyczących opracowania i 

składania opracowań studialnych i prac konkursowych złożonych przez uczestników 

dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w 

Etapie 1 Konkursu do 19.10.2018 r. 

zamienia na zapisy: 

6. Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do 

złożenia Opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu  do 16.10.2018 r. 

7. Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i 

składania opracowań studialnych i prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do 

udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu 

do 19.10.2018 r.  

8. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu dotyczących opracowania i 

składania opracowań studialnych i prac konkursowych złożonych przez uczestników 

dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w 

Etapie 1 Konkursu do 26.10.2018 r. 

Pozostałe terminy wskazane w harmonogramie Konkursu pozostają bez zmian. Jednoczśnie 

zamawiający informuje, że dnia 5.10.2018 r. zostaną rozesłane do Uczestników ewentualne 

wezwania ws. uzupełnienia braków w złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

konkursie.  

 
 
Kraków, 5 października 2018 

 
 

Izabela Helbin 
(miejscowość i data) Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego,  

Kierownik zamawiającego 

 


