
Regulamin konkursu literackiego pn. „Lem i co dalej” projektu „Ile 

przepowiedni się sprawdziło?” w ramach programu 

„Edukacja kulturalna” 

 

§1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, pisarza, filozofa oraz futurologa. 

2. Popularyzowanie twórczości oraz wiedzy nt. Stanisława Lema, a tym samym zachęcenie do 

zainteresowania się jego twórczością. 

3. Pobudzenie kreatywności i inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie literatury a 

tym samym poszerzenie wiedzy w tym zakresie. 

 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem „Zdjęcia nie z tej ziemi” jest Dom Kultury „13 Muz”. 

2. Adres organizatora: Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs polega na stworzeniu dzieła literackiego podejmującego temat kosmosu, przyszłości, 

robotyki w kontekście twórczości Stanisława Lema. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być samodzielnymi pracami autorskimi. 

5. Do konkursu można zgłaszać krótkie formy literackie o dowolnej stylistyce bez ograniczeń 

gatunkowych, może to być: wiersz, esej, minidramat, nowela, reportaż, opowiadanie itp. 

Wielkość utworu nie powinna przekraczać 2-3 stron maszynopisu lub w wersji elektronicznej w 

formacie WORD. 

6. Prace powinny zostać przesłane na adres j.janiszewski@13muz.eu najpóźniej do 30.11.2021 

(tytuł e-maila KONKURS LITERACKI „Lem i co dalej”). 

7. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora; w przypadku prac przesłanych 

drogą elektroniczną powinna to być nazwa pliku a w przypadku prac przesłanych tradycyjną 

drogą powinien być opisany rewers pracy.  

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

organizatora prawa własności. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 
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1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs wyłaniając 3. 

laureatów spośród nadesłanych prac wg następujących kryteriów: 

 zgodność z tematyką 

 oryginalność i wartość literacka dzieła 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Domu Kultury „13 Muz” https://13muz.eu/ i na profilu FB https://www.facebook.com/13muz oraz 

zostaną przesłane drogą elektroniczną dziennikarzom w celu promocji konkursu. 

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefoniczną o wynikach 

konkursu. 

 

§6 

Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody pieniężne: 

 I miejsce – 500 zł 

 II miejsce - 300 

 III miejsce - 100 

 

Załącznik nr 1 - dotyczy zgłoszeń prac osób niepełnoletnich 

Do regulaminu „Lem i co dalej” 

Imię i nazwisko autora nadesłanej pracy: ……………….……………………………………..……………… 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………….…………….………………. (imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Lem i co dalej” organizowanego przez 

Dom Kultury „13 Muz”  i wyrażam zgodę na udział 

………………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) w ww. konkursie 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora poprzez: 

 umieszczenie pracy na stronie www organizatora https://13muz.eu/ i na profilu FB 

organizatora https://www.facebook.com/13muz,  

 przekazanie pracy w wersji elektronicznej dziennikarzom w celu promocji konkursu. 

3. Złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście.  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w celu informowania o 

konkursie i działalności Organizatora. 
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5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

następujących polach eksploatacji: umieszczenie pracy na stronie organizatora 

https://13muz.eu/ i na profilu FB https://www.facebook.com/13muz oraz przekazanie pracy w 

wersji elektronicznej dziennikarzom w celu promocji konkursu, a także na przechowywanie 

pracy konkursowej w pamięci komputerów, na serwerach i przesyłanie jej sieciami 

wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu. Praca może być wykorzystywana także w celach 

promocyjnych oraz informowania o działalności Organizatora. 

6. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi 

nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

7. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

…………………………………………………………………………  

Data, podpis oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych jest Dom Kultury „13 Muz”, Plac Żołnierza Polskiego 2 

70-551 Szczecin, tel./fax: +48 91 43 47 173. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: zgody@13muz.eu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją 

konkursu oraz przekazania nagród. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Domu Kultury „13 Muz”. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony 

Danych Osobowych. 
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9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w konkursie. 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 

dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją konkursu. 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 2 - dotyczy zgłoszeń prac osób pełnoletnich 

Do regulaminu „Lem i co dalej” 

Imię i nazwisko autora nadesłanej pracy: ……………….……………………………………..……………… 

Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Lem i co dalej” organizowanego przez 

Dom Kultury „13 Muz”. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej przeze mnie na konkurs pracy 

przez organizatora poprzez: 

 umieszczenie pracy na stronie www organizatora https://13muz.eu/ i na profilu FB 

https://www.facebook.com/13muz,  

 przekazanie pracy w wersji elektronicznej dziennikarzom w celu promocji konkursu. 

3. Złożoną na konkurs pracę wykonałam/wykonałem osobiście. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w celu informowania o 

konkursie i działalności Organizatora. 

5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

następujących polach eksploatacji: umieszczenie pracy na stronie organizatora 

https://13muz.eu/ i na profilu FB https://www.facebook.com/13muz oraz przekazanie pracy w 

wersji elektronicznej dziennikarzom w celu promocji konkursu, a także na przechowywanie 

pracy konkursowej w pamięci komputerów, na serwerach i przesyłanie jej sieciami 

wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu. Praca może być wykorzystywana także w celach 

promocyjnych oraz informowania o działalności Organizatora. 

6. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi 

nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

7. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

…………………………………………………………………………  

Data, podpis oraz nr telefonu uczestnika konkursu 
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych jest Dom Kultury „13 Muz”, Plac Żołnierza Polskiego 2 

70-551 Szczecin, tel./fax: +48 91 43 47 173. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: zgody@13muz.eu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją 

konkursu oraz przekazania nagród. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Domu Kultury „13 Muz”. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w konkursie. 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących - autora pracy, 

dla celów związanych z organizacją konkursu. 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu 
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