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Regulamin Konkursu Literackiego
z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Etologicznego
"Zwierzęta: proza, poezja, humor"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Literackiego z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa
Etologicznego “Zwierzęta: proza, poezja, humor” (zwanego w dalszej części niniejszego
Regulaminu "Konkursem") jest Polskie Towarzystwo Etologiczne z siedzibą w Warszawie
(02-093), ul. Ludwika Pasteura 3, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu
"Organizatorem".
2. Konkurs będzie przeprowadzony od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.,
przy czym termin przesyłania prac konkursowych upływa w dniu 31 maja 2013 r. Celem
Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich dotyczących zachowania zwierząt,
które zostaną zamieszczone stronie internetowej Organizatora (ptetol.nencki.gov.pl).
3. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania na adres mailowy:
ptetol.konkurs@gmail.com pracy literackiej dotyczącej zachowania zwierząt do chwili
zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki
jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej ptetol.nencki.gov.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw
nabytych Uczestników Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 2 Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, które spełnią warunki określone w
Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu osiągną pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne nie mające pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa
Etologicznego, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz
Organizatora w związku z realizacją Konkursu, bez względu na podstawę prawną
współpracy. Osoby te mogą jednak nadsyłać swoje prace poza konkursem, bez możliwości
ubiegania się o główną nagrodę.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości wraz z jego możliwymi zmianami w przyszłości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
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5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie Konkursu
uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Na Konkurs można zgłaszać prace literackie dotąd nie publikowane i nie nagradzane w
innych konkursach.
8. Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:
a. Etap I – zgłaszanie prac literackich o tematyce związanej z życiem i zachowaniem
zwierząt.
Prace powiny być napisane w języku polskim i należeć do jednej z czterech kategorii
upamiętniających wybitnych zmarłych już członków Polskiego Towarzystwa Etologicznego,
którzy byli znani zarówno z uwagi na dorobek naukowy, jak i osiągnięcia literackie:
* Nagroda im. Piotra Kordy będzie przyznawana za prace dotyczące zachowania
psów i psowatych (wilki, lisy, kojoty, szakale itp.).
* Nagroda im. Zuzanny Stromenger będzie przyznawana za prace dotyczące
zachowania kotów i kotowatych (lwy, tygrysy, lamparty, rysie itp.).
* Nagroda im. Marka Wasilewskiego będzie przyznawana za prace humorystyczne.
* Nagroda im. Janusza Wojtusiaka będzie przyznawana za prace poświęcone
zachowaniu owadów.
Praca powinna posiadać tytuł oraz informację, w jakiej kategorii startuje w konkursie,
a także wskazanie, czy jest to utwór fikcyjny, czy też oparty na faktach. Dopuszczane jest
zgłaszanie prac napisanych prozą, utworów poetyckich, mini-dramatów, reportaży,
wspomnień itp.
Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron (czcionka 12 pkt, pojedynczy odstęp
pomiędzy wierszami, ok. 12 tysięcy znaków ze spacjami).
b. Etap II - zebranie jury i wybór zwycięskich prac w głosowaniu - w terminie do dnia
30 czerwca 2013 r.
9. Każdy uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia do Konkursu w sumie do czterech prac (po
jednej dla każdej kategorii nagradzanej określoną nagrodą).
10. Zgłoszenie projektu może nastąpić tylko i wyłącznie w ten sposób, że uczestnik przygotuje pracę zgodnie z zaleceniami punktu 8a, a następnie prześle ten utwór
Organizatorowi w formacie doc, rtf lub pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres
ptetol.konkurs@gmail.com.
11. Przesyłając prace na Konkurs, należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
telefon kontaktowy, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych
przez Organizatora - dla celów przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
12. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie pracy konkursowej) Uczestnik
Konkursu - w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w zgłoszeniu - oświadcza, że:
a. przedstawione przez Uczestnika utwory są dziełem oryginalnym, do którego pełne i
wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek
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prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących
przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa
w pkt. b i c poniżej,
b. wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie przez Organizatora
przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także umieszczenie na serwerze
internetowym na stronie ptetol.nencki.gov.pl oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci
Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym
przez siebie miejscu i czasie.
c. zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronie internetowej
ptetol.nencki.gov.pl oraz innych stronach wskazanych przez Organizatora - imienia,
nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania Uczestnika - w celu ogłoszenia wyników
Konkursu.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest uprawniony - a nie zobowiązany
- do wykorzystania nagrodzonego utworu i pozostałych utworów na zasadach określonych w
Regulaminie.
14. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej ptetol.nencki.gov.pl. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża na to zgodę.
§ 3 Komisja konkursowa oraz zasady wyłaniania zwycięzców
1. Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem dwunastu laureatów, po trzech dla każdej z
czterech kategorii. Nagrody główne w postaci książki autorstwa patrona danej nagrody oraz
wyjazdu terenowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Etologiczne otrzymają
tylko zwycięzcy, a więc osoby, których utwór zajął pierwsze miejsce w określonej kategorii
(w sumie 4 osoby). Pozostałe osoby (w sumie 8) otrzymają jako nagrodę uczestnictwo w
wyjeździe terenowym. Wszystkie nagrodzone prace uzyskają też nagrodę honorową w postaci
zamieszczenia utworu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Etologicznego
ptetol.nencki.gov.pl.
2. Konkurs kończy się posiedzeniem Jury, które wyłoni laureatów Konkursu, a następnie
przyzna nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.
3. Jury będzie obradować w siedzibie PTEtol.. W skład jury wchodzą członkowie zarządu
Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Przy wyłanianiu laureatów jury weźmie pod uwagę
atrakcyjność i oryginalność zgłoszonych prac, zgodność z wymaganą tematyką, a także
poprawność językową (gramatyczną i ortograficzną).
§ 4 Nagrody i ich wydanie
1. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej poprzez umieszczenie w ciągu 30 dni od
daty ukończenia Konkursu listy zwycięzców na stronach internetowych ptetol.nencki.gov.pl
oraz drogą mailową lub telefoniczną na numer podany przy rejestracji Uczestnika do
Konkursu. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom po uprzednim uzgodnieniu miejsca i czasu
w siedzibie Organizatora. Organizator uzależnia wydanie nagrody od wskazania imienia
(imion) nazwiska, adresu zamieszkania zwycięskiego Uczestnika, oraz wyrażenia zgody
przez Uczestnika na termin zrealizowania nagrody.
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2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę główną
przewidzianą niniejszym Regulaminem.
3. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy na korespondencję ze strony
Organizatora, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w ciągu 14 dni od jego wysłania,
jak również w przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 5 dni od dnia
wskazanego przez Organizatora jako dzień odbioru nagrody, a także w przypadku niepodania
przez zwycięzcę danych koniecznych do odbioru nagrody - prawo zwycięzcy do nagrody
wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie pozostają do dyspozycji
Organizatora.
4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym
Regulaminem.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Polskie Towarzystwo Etologiczne, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093
Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - Reklamacja", w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody na
podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury
żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem - wszelkie decyzje konkursowe
podejmowane są przez Komisję Konkursową.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

