I.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na najlepszy kryminał retro pod nazwą
„Kryminalny Magiel”(w ramach „Festiwalu Kryminału Retro – Kryminalny Magiel”), zwany w dalszej części
Regulaminu „Konkursem”.
Organizatorami Konkursu, mającego na celu wyłonienie Najlepszego Kryminału Retro 2019 roku, są Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu oraz Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, zwani
dalej „Organizatorem”.
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie:
16.06. – 20.07.2020 r. – nadsyłanie prac
21.07. – 16.10.2020 r. – ocena prac
17.10.2020 r. – podanie wyników Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Przeprowadzenie Konkursu nie wymaga zgody
Ministra Finansów.
Utwór musi zawierać się w obszarze tematycznym kryminału retro, kryminału historycznego.

II.

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”, zamiennie „Autorem”) może być każda pełnoletnia
osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej i
Współorganizatorzy Festiwalu Retro, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w Konkursie, musi być wolny od wad prawnych.
Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę
prawa do otrzymania Nagrody.
Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2019 przez wydawcę mającego
siedzibę na terenie Polski oraz opatrzone numerem ISBN.
Prace konkursowe muszą być nadesłane na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu w 5
egzemplarzach do dnia 20.07.2020 r., liczy się data stempla pocztowego.
Książki nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora.
Organizator zadba o dostarczenie prac konkursowych do wszystkich członków Komisji.

III.

Warunkami przystąpienia Uczestnika do Konkursu są:

1. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
akceptacji jego postanowień;
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV.

Nagrody

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł .
Za I,II i III miejsce przewidziane są dyplom oraz statuetka.
Nagroda została ufundowana przez Organizatora oraz sponsorów.
Przewiduje się również nagrodę w postaci wyróżnienia Komendanta Szkoły Policji w Pile w postaci
okolicznościowego dyplomu i statuetki za utwór o wyjątkowych walorach promujących służbę policyjną - jej
historię, zasady i wartości.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi podczas uroczystości zakończenia
Festiwalu 17.10.2020 roku.
Autor wyróżniony Nagrodą wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony oraz fotorelacji z
przyznania Nagrody.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku,
w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
V.

Komisja Konkursowa

Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”). W skład pięcioosobowej Komisji wejdą osoby
wskazane przez Organizatora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzców.
Do zadań Komisji należą:
a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu,
c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń,
d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

VI.

Postanowienia końcowe

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności
podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów
prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia
Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych
wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Tekst niniejszego Regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.biblioteka.gostyn.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.
We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

VII.

Dane osobowe Uczestników

[_] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
imienia i nazwiska …........................................................................................................,
adresu zamieszkania ........................................................................................................,
oraz mojego wizerunku.
[_] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub od wyznaczonych przez niego
podmiotów korespondencji elektronicznej na adres e-mail …....................................................
w celach związanych przedmiotowo z Konkursem oraz z promocją Festiwalu
….......................................................
data i podpis

Administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń.
Z Inspektorem Ochrony Danych mogę się skontaktować mailowo: iod.biblioteka@ochrona-danych24.com.
Moje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
- wypełnienia obowiązku sprawozdawczości podatkowej i księgowej,
- promocją wydarzenia w prasie, mediach społecznościowych,
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane (w tym archiwizowane) przez okres 3 lat.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: Urząd Skarbowy, Urząd Gminy.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Uczestnikom przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które będzie działało od
daty wniesienia żądania (co może skutkować wycofaniem Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Konkursie).

….......................................................
data i podpis

