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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM”
1. Organizatorem Konkursu „Przywracanie Pamięci Miejscom”, zwanego dalej Konkursem, jest
Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwani dalej Organizatorem. Fundatorem nagród jest
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra” ogłoszonego
przez Muzeum Historii Polski.
2. Konkurs jest integralną częścią projektu „Przywracanie Pamięci Miastu”, realizowanego przez
Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Przedmiotem Konkursu jest dowolny tekst literacki, m.in. wiersz, esej, opowiadanie, komiks, itp.,
związany z przynajmniej jednym wybranym przez autora toruńskim miejscem pamięci.
4. Do Konkursu mogą zostać nadesłane teksty literackie, które zostały napisane w języku polskim i nie
były wcześniej publikowane.
5. Jury powołane przez Organizatora przyzna w Konkursie następujące nagrody: pięć nagród
głównych (nagrody rzeczowe o wartości 200 zł); dziesięć wyróżnień (nagrody rzeczowe o wartości
100 zł).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko
niektórych nagród.
7. Za datę rozpoczęcia Konkursu uznaje się 10. maja 2014 r.
8. Termin nadsyłania prac mija 10. lipca 2014 r. – decyduje data stempla pocztowego.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca września 2014 r.
10. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie wydawnictwa książkowego pt. „Alternatywny
przewodnik po toruńskich miejscach pamięci” oraz opublikowane na portalu internetowym
„Toruńskie miejsca pamięci w oczach juniorów i seniorów”.
11. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
12. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na portalu internetowym „Toruńskie miejsca
pamięci w oczach juniorów i seniorów” oraz na stronach internetowych: http://www.tutw.org/ oraz
www.miejscapamieci.umk.pl.
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13. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na portalu internetowym
„Toruńskie miejsca pamięci w oczach juniorów i seniorów” oraz na stronach internetowych:
http://www.tutw.org/ oraz www.miejscapamieci.umk.pl.
Cele konkursu
1. Cele Konkursu to:
-zachęcenie pasjonatów pisania do zaprezentowania własnych umiejętności,
-popularyzowanie twórczości literackiej uczestników Konkursu,
-rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności,
-odkrycie, poznanie i zrozumienie toruńskich miejsc pamięci (przypomnienie o osobach
i wydarzeniach, które upamiętniają) oraz zachowanie wartości tych miejsc dla przyszłych pokoleń.
Warunki przystąpienia do konkursu
1.Konkurs jest przeznaczony dla osób, które zaliczają się do jednej z pięciu kategorii:
I kategoria - osoby między 13 a 18 rokiem życia;
II kategoria - osoby między 19 a 25 rokiem życia;
III kategoria -osoby między 26 a 50 rokiem życia;
IV kategoria - osoby powyżej 51 roku życia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu. Ponadto nie jest dozwolone
uczestnictwo w Konkursie najbliższej rodziny członków Jury. Za członków najbliższej rodziny Jury
uznaje się ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
3. Do Konkurs można zgłosić, niepublikowane dotychczas, teksty literackie w języku polskim
w określonych w Regulaminie terminie i formie, które stanowią zamkniętą, spójną całość. Fragmenty
obszerniejszych utworów (powieści), sztuki teatralne, wiersze i teksty o innej niż podana tematyce
nie spełniają kryteriów Konkursu.
4. Prace nadesłane do Konkursu muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby
biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Prace nadesłane do Konkursu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
5. Osoba zgłaszająca tekst literacki do Konkursu musi być jego jedynym autorem. Jedna osoba może
zgłosić do Konkursu jeden tekst.
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6. Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do Konkursu to 7 stron formatu A4, zadrukowanych
czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Dopuszcza się rękopis – maksymalna
objętość tekstu to 15 stron formatu A4. Rękopisy nieczytelne nie zostaną uwzględnione.
7. Tematyka prac konkursowych jest dowolna, powinna być jednak związana z przynajmniej jednym
toruńskim miejscem pamięci.
8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać dostarczając tekst konkursowy wydrukowany lub ręcznie
napisany jednostronnie oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie doc. lub docx. na nośniku
CD, drogą pocztową lub osobiście pod adresem: Kinga Majchrzak, Wydział Nauk Pedagogicznych
UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń, w zaklejonej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Przywracanie
Pamięci Miejscom – konkurs”.
9. Dopuszcza się przesyłanie tekstu konkursowego w wersji elektronicznej drogą e-mailową na adres:
kingam@doktorant.umk.pl. (w tytule wiadomości należy wpisać „Przywracanie Pamięci Miejscom –
konkurs”).
10. Tekst konkursowy musi być przesłany wraz z oświadczeniem sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu i zawierającym:
1) tytuł tekstu;
2) imię i nazwisko autora oraz jego datę urodzenia;
3) dane teleadresowe;
4) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba
niepełnoletnia.
11. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu można będzie pobrać
m.in. bezpośrednio z portalu internetowego „Toruńskie miejsca pamięci w oczach juniorów
i seniorów” oraz ze stron internetowych: http://www.tutw.org/ oraz www.miejscapamieci.umk.pl.
12. Zgłoszone prace zostaną opatrzone numerem katalogowym, tak aby członkowie Jury nie znali
danych personalnych autorów tekstów.
13. Teksty literackie nie mogą zawierać żadnej informacji identyfikującej ich autora.
14. Uczestnik może zastrzec podanie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości i wyrazić
zgodę na publikację jego utworu pod pseudonimem (podanym w formularzu zgłoszeniowym).
15. Teksty literackie doręczone Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą
udziału w Konkursie.
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16. Koszty dostarczenia tekstów literackich pokrywają uczestnicy Konkursu.
Wyłonienie laureatów Konkursu i osób wyróżnionych
1. Teksty literackie oceni Jury powołane przez Organizatora do końca września 2014 r.
2. W Jury zasiądą cztery osoby.
3. Jury, po zapoznaniu się z tekstami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni 5 laureatów i 10 osób
wyróżnionych w Konkursie.
4. Jury zobowiązane jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych
tekstów.
5. Jury dokona oceny zgłoszonych do Konkursu tekstów literackich i wyłoni zwycięzców
poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem,
oryginalność i niebanalność oraz ogólną wartość literacką.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, telefoniczną lub listownie.
18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalu internetowym „Toruńskie miejsca pamięci
w oczach juniorów i seniorów” oraz na stronach internetowych: http://www.tutw.org/ oraz
www.miejscapamieci.umk.pl.
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora zgłoszonych tekstów literackich z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich
autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu tekstów literackich udzielają Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw
osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
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c) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie,
d) rozpowszechnianie w Internecie oraz w sieciach zamkniętych,
e) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany,
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków
towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze,
f) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach
otwartych i zamkniętych,
g) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności dla celów edukacyjnych lub
szkoleniowych,
h) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji,
i) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
4. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają
one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie
Organizator.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie tekstów literackich
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie tekstów literackich do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez
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zgłaszającego. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, dóbr osobistych lub innych praw chronionych prawem, osoba, która zgłosiła
tekst literacki do konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów literackich. Po zakończeniu Konkursu zostaną one
komisyjnie zniszczone.
4. Informacji o Konkursie udziela: Kinga Majchrzak, tel. 505151401, adres mailowy:
kingam@doktorant.umk.pl
5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Jednocześnie
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
6. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w przypadku uzyskania nagrody
lub wyróżnienia, na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji
w całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności poprzez
opublikowanie go w postaci „Alternatywnego przewodnika po toruńskich miejscach pamięci” oraz na
portalu internetowym „Toruńskie miejsca pamięci w oczach juniorów i seniorów”
7. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który postępował
niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub wezwania do uzupełnienia braków
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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