
REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  IM. TYMOTEUSZA KARPOWICZA

NA RECENZJĘ LITERACKĄ

1. Regulamin określa warunki konkursu: Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na
recenzję literacką, zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
2. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką są
Wrocławski Dom Literatury, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury nr 39/2016, oraz Fundacja Olgi
Tokarczuk, zarejestrowana w KRS pod nr 0000834108, zwani w dalszej części Regulaminu
„Organizatorami”.

3. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatorów na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w środkach masowego przekazu tj. w Internecie dla osób posiadających obywatelstwo
polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony
www.literatura.wroclaw.pl.

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i
obowiązki jego uczestników.

5. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 9 lutego do dnia 25 kwietnia 2022 roku, a jego
rozstrzygnięcie odbędzie się podczas Festiwalu Góry Literatury w lipcu 2022 roku.

6. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które w dniu zamykania naboru nie ukończyły 33
roku życia, i które spełnią wymagania określone w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że
uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów ani ich małżonkowie, wstępni oraz
zstępni.

7. Celem Konkursu jest promocja i wsparcie młodych twórczyń i twórców krytyki literackiej poprzez
nagrodzenie najciekawszych recenzji literackich.

8. Przedmiotem prac konkursowych powinna być szeroko rozumiana twórczość literacka autorów
piszących w języku polskim, którzy wydali co najmniej jedną książkę – prace konkursowe dotyczyć
mogą publikacji wydanych nie wcześniej niż w 2017 roku (dotyczy pierwszego wydania).

9. Każdy uczestnik Konkursu powinien przesłać jedną (1) pracę konkursową (zwaną w dalszej części
Regulaminu „Recenzją”), wcześniej nieogłoszoną drukiem ani niepublikowaną na stronach
internetowych lub w mediach społecznościowych. Objętość Recenzji nie może przekroczyć 6 000
znaków ze spacjami. Jeden uczestnik może przysłać tylko jedną Recenzję wraz z formularzem
zgłoszeniowym.

10. Na Konkurs nie można nadsyłać Recenzji nagrodzonych w innych konkursach. Na Konkurs nie
można nadsyłać Recenzji na temat własnej twórczości.

11. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online, dostępnego pod
adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv9STFNICA66Wt2meli0PoYtz1vzsYs4Ccysq8yvKLd6uY9
g/viewform lub na adres mailowy konkurs@literatura.wroclaw.pl z podaniem wszystkich danych z
formularza zgłoszeniowego. Praca musi zostać zapisana w formacie pliku doc, docx, rtf lub txt. Do
zgłoszenia należy dodać krótki biogram.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv9STFNICA66Wt2meli0PoYtz1vzsYs4Ccysq8yvKLd6uY9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv9STFNICA66Wt2meli0PoYtz1vzsYs4Ccysq8yvKLd6uY9g/viewform
mailto:konkurs@literatura.wroclaw.pl


12. Jedna osoba w danej edycji może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jeden tekst.

13. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 25 kwietnia 2022 roku.

14. Recenzje i formularz zgłoszeniowy nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie mogą
przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi lub zwierząt. Recenzje i formularze zgłoszeniowe, które nie spełniają powyższych
warunków, nie będą brane pod uwagę przez jury podczas wyłaniania finalistów. Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia takich Recenzji i formularzy zgłoszeniowych.

15. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i
osobiste do nadesłanej Recenzji.

16. Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują Organizatorzy. W skład jury w
roku 2022 wejdą: Kinga Dunin, Magdalena Rabizo-Birek, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski i
Kazimiera Szczuka.

17. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.

18. Miesiąc przed rozstrzygnięciem Konkursu zostanie ogłoszona lista finalistów i dokładna data
rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Festiwalu Góry Literatury 2022, kiedy to
opublikowane zostaną nazwiska finalistów i rozdane zostaną nagrody.

19. W Konkursie przewiduje się przyznanie nagród finansowych i rzeczowych:

- 1 miejsce: 3000 zł brutto, 2 miejsce: 1500 zł brutto, 3 miejsce: 500 zł brutto;

- ponadto jury przyzna maksymalnie 3 wyróżnienia; autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody
rzeczowe w postaci zestawów publikacji partnerskich wydawnictw Festiwalu Góry Literatury;

- nagrodą dodatkową może być publikacja Recenzji na łamach dwumiesięcznika „Książki. Magazyn
do czytania”. Każdy uczestnik zgadza się na dokonanie ewentualnej redakcji Recenzji oraz
zobowiązuje się do udzielenia licencji na publikację Recenzji.

20. Organizatorzy oświadczają, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.

21. Jury może nie przyznać nagród ani wyróżnień. Może także nie przyznać jakiejkolwiek ze
wskazanych nagród lub wyróżnień, wówczas zostaną przyznane pozostałe nagrody i wyróżnienia.

22. Odbiór nagród możliwy jest podczas imprezy finałowej zorganizowanej przy zachowaniu reguł
związanych z okresem epidemicznym (COVID-19). Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem
na konto bankowe. W razie nieobecności laureata na wręczeniu nagród, nagrody zostaną przesłane
pocztą.

23. Organizator zapewnia nocleg dla finalistów na noc po wręczeniu nagród podczas Festiwalu Góry
Literatury. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce przyznania nagród.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego
przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym
uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.

25. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane Recenzje, których nie otrzymają z
powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu email.



26. Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie, w tym
zamieszczenie na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich kanałach społecznościowych
(dalej: „Strony”) jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w okresie trwania Konkursu, jego
promocji, ogłaszania wyników.

27. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub
naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną, może być w każdym czasie wykluczony z udziału w
Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody czy wyróżnienia.

28. Wszelkie pytania kierować należy na adres: konkurs@literatura.wroclaw.pl

29. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu należy składać
Organizatorom pisemnie na adres: Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107
Wrocław lub mailem na adres: sekretariat@literatura.wroclaw.pl, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane
umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładne wskazanie
powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

30. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla
pocztowego.

31. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostaną
powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie bądź mailem przez Organizatorów
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

32. Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Wrocławskiego Domu
Literatury oraz na stronie www.literatura.wroclaw.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni
roboczych od jego zakończenia.

33. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których
korzystać będą uczestnicy Konkursu.

34. Wiążącą moc obowiązującą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały
reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

35. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Wrocławski Dom Literatury.

36. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu
może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować
listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wrocławski Dom Literatury, Przejście
Garncarskie 2, 50-107 Wrocław lub przez email: iod@literatura.wroclaw.pl

37. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz
wyłonienia jego finalistów. Dane osobowe finalistów Konkursu będą przetwarzane w celu
opublikowania ich na Stronach oraz przekazania nagrody. Na Stronach opublikowane zostaną imiona i
nazwiska finalistów (tak, aby finaliści w łatwy sposób dowiedzieli się o wygranej). Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw.
wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub
wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie laureatem, zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli



przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie
przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z
przepisów prawa.

38. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie
przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą
przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności
weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

39. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także
przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia
reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej, jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich
przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą
znajdować się w dokumentacji podatkowej, a Organizator będzie je przechowywał do momentu
wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

40. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

41. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej
(EOG).

42. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
– w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał dane Uczestnika do innego
administratora. Jednakże Organizator prześle dane, jeśli jest to technicznie możliwe. Aby
skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

43. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@literatura.wroclaw.pl wiadomość o temacie
„Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i
nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

44. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



45. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do
kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

46. W związku z powstaniem zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 i treścią
Rozporządzenia nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia
organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, co może uniemożliwić realizację festiwalu i
związanego z nim konkursu w terminach w nim przewidzianych, Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany terminów przeprowadzenia Konkursu, a w związku z tym zmiany terminu
wręczenia nagród lub wręczenia ich w sposób zdalny.


