REGULAMIN KONKURSU
„Cytaty na Miłosza”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.
5.

Konkurs Cytaty na Miłosza (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Krakowskie Biuro
Festiwalowe (zwane dalej „Organizatorem”) w ramach projektu „Kraków Miasto Literatury”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z
3. Międzynarodowym Festiwalem Literackim im. Czesława Miłosza.
Zasady Konkursu określa szczegółowy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w
życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Regulamin obowiązuje w dniach 12 kwietnia – 25 kwietnia
2013 roku.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.miloszfestival.pl
Konkurs kierowany jest do aktywnych członków Dyskusyjnych Klubów Książki działających poza
Krakowem, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba,
która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z
udziałem w niniejszym Konkursie.
§2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest utwierdzanie wizerunku Krakowa jako miasta literatury i miejsce odbywania się
najważniejszych wydarzeń literackich w kraju, a także zapewnienie członkom Dyskusyjnych Klubów
Książki spoza Krakowa możliwości udziału w prestiżowych wydarzeniach literackich organizowanych
w stolicy Małopolski. Pośrednim celem Konkursu jest także promocja czytelnictwa i postaw
czytelniczych, zgodnie z celami szczegółowymi projektu „Kraków Miasto Literatury”.
§3
ZASADY KONKURSU
1.
2.

2.
3.

4.

Zadanie konkursowe polega na zidentyfikowaniu pochodzenia i autorstwa 15 cytatów z utworów
poetyckich, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być osoba spełniająca
łącznie wszystkie poniższe warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) akceptująca całość postanowień niniejszego Regulaminu;
b) przystępująca
do
Konkursu,
poprzez
przesłanie
na
adres
e-mail:
konkurs@readingmalopolska.pl zgłoszenia zawierającego dane uczestnika (imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, nazwę Dyskusyjnego Klubu Książki, do którego przynależy
uczestnik) wraz z odpowiedziami (imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu wraz ze
zidentyfikowanym cytatem).
c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – dodatkowo
wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo przesłania jednej pracy konkursowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 25 kwietnia 2013 roku. Odpowiedzi
konkursowe nadesłane po tym terminie, jak również prace niespełniające warunków
określonych w Regulaminie, nie będą brały udziału w Konkursie.
Spośród nadesłanych zgłoszeń przez osoby spełniające warunki uczestnictwa wskazana przez
Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni 10 Laureatów, którzy wskazali najwięcej trafnych
odpowiedzi co do pochodzenia i autorstwa cytatu.

5.
6.

7.
8.

W drugiej kolejności obok trafności odgadnięć będzie decydowała kolejność nadsyłania
poprawnych zgłoszeń.
Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie powiadamiając o tym
Organizatora w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
konkurs@readingmalopolska.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Wyniki konkursu
zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.miloszfestival.pl
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez publikację stosownej informacji na stronie
internetowej: www.miloszfestival.pl
§4
POWIADOMIENIE O ZWYCIĘSTWIE. UTRATA PRAWA DO NAGRODY W WYPADKU
NIEPOTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NAGRODY

1.

2.

3.

4.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną, w formie
wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail, z którego została nadesłana wytypowana do
nagrody praca konkursowa. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia
otrzymania tego powiadomienia.
Uczestnik zobowiązany jest w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od przesłania
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1., do przesłania Organizatorowi pocztą elektroniczną na
adres: konkurs@readingmalopolska.pl potwierdzenia, że przyjmuje przyznaną nagrodę. Osoba
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych ponadto jest zobowiązana przesłać na
adres Organizatora (Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków) oryginał
zgody, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Jeśli w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od powiadomienia o zwycięstwie Uczestnik będący
autorem wytypowanej odpowiedzi konkursowej nie złoży oświadczenia o przyjęciu nagrody, o
którym mowa w ust. 2, lub nie wyśle oryginału zgody, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się, że
Uczestnik ten zrezygnował z udziału w Konkursie.
W sytuacji określonej w ust. 3 nagrodę przyznaje się kolejnej osobie na liście rezerwowej,
spełniającej warunki Konkursu.
§5
NAGRODA

1.
2.

Laureaci otrzymają nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 750 zł oraz zapewnienie udziału w
wydarzeniach organizowanych w ramach 3. Festiwalu Miłosza.
O szczegółowych ustaleniach dotyczących realizacji nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani
drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail, z którego została
nadesłana wytypowana do nagrody praca konkursowa.

§6
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na to, że
w wypadku przyznania mu przewidzianej w tym Konkursie nagrody jego imię i nazwisko oraz nazwa
miejscowości, w której zamieszkuje, zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.miloszfestival.pl przez Organizatora. Uczestnik może cofnąć tę zgodę, składając Organizatorowi
pisemne oświadczenie, że jego dane osobowe nie mogą być rozpowszechniane. Cofnięcie tej zgody

jest skuteczne wobec Organizatora z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.
§7
DANE OSOBOWE
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Udział w Konkursie wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie.
Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień Konkursu i w
zakresie niezbędnym do ich wykonania.
Dane osobowe przetwarzane mogą być także w prawnie usprawiedliwionym celu
administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) dysponent danych osobowych ma
prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych
innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą dysponenta danych
osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator uprawniony jest do ujawnienia
i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów obowiązującego prawa.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.
4.

Decyzje Organizatora w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie lub wykluczyć Uczestnika z
Konkursu w razie niespełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w
Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz właściwych ustaw.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.

