
REGULAMIN 

Konkursu Pisarskiego 

„Storyteller 2022” 
 

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie poetyckim, zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb przeprowadzania Konkursu. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa 

Wybickiego mieszcząca się przy ulicy Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot, Polska 

NIP: 585-11-21-031, REGON: 000-28-09-40. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisania w Polsce i zachęcenie do 

spróbowania własnych sił w zawodzie pisarza. 

4. Opiekę nad konkursem sprawuje kierownik filii2: Anna Sowińska.  

5. Konkurs jest skierowany do młodzieży i osób dorosłych, zarówno użytkowników 

Biblioteki Sopockiej, jak i osób nie będących jej użytkownikami.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej wskazanej 

w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, Goście Honorowi oraz pracownicy Organizatora. 

7. Konkurs polega na wyłonieniu pięciu najlepszych opowiadań. 

8. Administracja zastrzega prawo wprowadzenia w razie potrzeby poprawek do regulaminu. 

6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody przewidziane w punkcie 6 Regulaminu, ufundowane 

przez Organizatora. 

7. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 3 marca 2022 roku (Dzień Ogłoszenia 

Konkursu) do dnia 30 czerwca 2022 roku do godziny 24:00 (Dzień Zakończenia Konkursu). 

8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora po 

dniu zakończenia konkursu. 

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

09, poz. 1540). 

2. Podstawowe zasady konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno swoje opowiadanie o dowolnej tematyce. 

Utwory muszą być napisane w języku polskim. 

3. Opowiadanie musi zostać napisane samodzielnie, nie może zostać nigdzie wcześniej 

opublikowane, uczestnik konkursu musi posiadać do niego pełne prawa autorskie, 

opowiadanie nie może zawierać treści i elementów rasistowskich, pornograficznych itp. 

4. Każdy autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż utwory są wyłącznie jego 

autorstwa oraz że nie były wcześniej publikowane (oświadczenie można pobrać ze strony 

mbp.sopot.pl). 

5. Każda praca musi być podpisana przez twórcę imieniem i nazwiskiem oraz należy dołączyć 

numer telefonu i zgodę na publikację. 

6. Długość pracy musi wynosić minimum 8 stron, maksymalnie 15 stron A4 ze 

standardowymi marginesami (2,5 cm), napisane czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 

w dostępnych programach do edycji tekstu, takich jak Microstoft Word, Wordpad itp. 

7. Utwory należy wysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: filia2@mbp.sopot.pl od 

dnia 03.03.22 do dnia 30.06.22 do godziny 24:00. 

8. W przypadku naruszenia któregokolwiek punktu w regulaminie następuje dyskwalifikacja 

nadesłanej pracy. 
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9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do 

skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów. 

3. Oświadczenie uczestnika 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw 

autorskich do Utworów, a zgłoszenie Utworu do Konkursu jak również realizacja nagród 

konkursowych, nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw, w tym praw autorskich, dóbr 

osobistych, praw własności intelektualnej i innych. 

4. Zgłoszenia konkursowe 

1. Utwory należy przesłać drogą mailową na adres: filia2@mbp.sopot.pl do dnia 30.06.22. 

2. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Utworów w innej formie niż określona w 

niniejszym Regulaminie. 

3. W zgłoszeniu autor na osobnej kartce umieszcza następujące dane: imię i nazwisko, numer 

telefonu. 

4. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Uczestnik wyłoniony jako laureat 

może także wyrazić zgodę na publikację danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy 

Utworu) w celu ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. 

5. W wyniku przeprowadzenia Konkursu nie dochodzi do przeniesienia na Organizatora 

jakichkolwiek praw majątkowych autorskich do Utworów. 

6. Utwory przesłane do Organizatora wraz ze zgłoszeniami stają się jego własnością i 

pozostają w jego posiadaniu po zakończeniu Konkursu. 

7. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek punktu Regulaminu  

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 

5. Przyznanie nagród 

1. Przy ocenie Utworów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

wartość merytoryczna, styl, samodzielność, oryginalność, pełnienie przez Utwór warunków 

formalnych określonych w Regulaminie. 

2. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych 

utworów. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora po 

zakończeniu Konkursu. 

4. W sytuacji, w której prawa osób trzecich zostały naruszone przez nieuprawnione 

wykorzystanie i rozpowszechnienie Utworu w związku ze zgłoszeniem go do Konkursu lub 

jego późniejszą publikacją, pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.  

6. Nagrody 

6.1. Przewidzianą nagrodą dla pięciu zwycięskich opowiadań będzie opublikowanie ich na 

czytnikach Kindle i udostępnianie do wypożyczenia czytelnikom Biblioteki Sopockiej. 

Ponadto są przewidziane nagrody książkowe i pakiety gadżetów. 

7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane stosownie do postanowień 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r, poz.1182). 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Miejska Biblioteka Publiczna w 

Sopocie im. Józefa Wybickiego mieszcząca się przy ulicy Jakuba Goyki, 81-715 Sopot, 

Polska NIP: 585-11-21-031, REGON: 000-28-09-40. Dane osobowe 

uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu związanym realizacją Konkursu, w 

szczególności przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszeń, wyłonieniem zwycięzców, wydaniem 

nagród, publikacją informacji o zwycięskich Utworach i ich autorach na stronie internetowej 

organizatora, a w przypadku złożenia innych oświadczeń – w celach objętych oświadczeniem. 



Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych 

do celów Konkursu.  

 

 
 


