Regulamin Konkursu Literackiego „Promyki dobroci i radości”
I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU.
1. Organizator: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą w Nowym Sączu.
2. Cele: duchowo – artystyczne.
a) Promocja wartościowych wierszy o tematyce religijnej poprzez wydanie antologii poezji.
b) Rozbudzenie duchowości wśród dzieci poprzez poezję o tematyce religijnej.
c) Promocja utworów poetyckich na łamach miesięcznika dla dzieci Promyczek Dobra.
d) Popularyzacja wierszy wśród uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”
3. Tematyka: wiersze o tematyce religijnej dostosowane do percepcji dzieci – uczniów szkoły
podstawowej
4. Uczestnicy: W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, których prace literackie, czyli
teksty artystyczne pisane wierszem nie mają charakteru informacyjnego, publicystycznego
ani naukowego.
5. Jury: W skład jury wchodzić będą:
Ks. prof. Kan Sochoń
Prof. Wojciech Kudyba
S. Ines Krawczyk MChR
Dominika Chorosińska
oraz przedstawiciele organizatora.
6. Terminy: prace należy przesłać do 29.02 2020 roku na adres mailowy: redakcja@promyczek.pl, wraz
z podpisanymi oświadczeniami o których mowa poniżej (prosimy przesłać skany).
7. Ogłoszenie wyników Konkursu: wg harmonogramu przedstawionego w Załączniku 1.
II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
1. Praca powinna być wykonana przez jedną osobę i nie powinna zawierać więcej niż 48 wersów.
2. Organizator dopuszcza przesłanie przez uczestnika maksymalnie 10 utworów wierszowanych.
3. Teksty przesłane do Organizatora muszą być wynikiem osobistej, indywidualnej twórczości
uczestnika, nie mogą zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie stanowić plagiatu ani przeróbki
lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie mogą naruszać autorskich praw
osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

4. Tekst musi być przygotowany w języku polskim.
5. W celu ułatwienia jurorom oceny twórczości poszczególnych autorów prosimy o podpisanie każdego
tekstu „pseudonimem” i zaznaczenie w nocie biograficznej, że teksty zostały w taki właśnie sposób
podpisane.
6. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody w postaci statuetki: PROMYKA DOBROCI I RADOŚCI
oraz nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł. Nagroda może być przyznana dla jednego utworu,
w którym jury dostrzeże szczególne walory artystyczne, a także dla autora - za całokształt twórczości,
biorąc pod uwagę wszystkie nadesłane utwory.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstów Wydawnictwu
PROMYCZEK, w celu wydania antologii poezji religijnej dla dzieci w nakładzie nie większym niż 5000
egzemplarzy, publikacji na łamach miesięczników Mały Promyczek, Promyczek Dobra,
Mały Przewodnik Katolicki oraz wykorzystywania utworów przez dzieci biorące udział w konkursach
poezji religijnej.
6. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, notę biograficzną (maksymalnie 1500
znaków), adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny i mailowy, oświadczenie o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
7.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej
poruszających prac przez jury Konkursu.
8.
W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem Konkursu,
niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu uczestnik
zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.
9.
Brak możliwości odczytania podpisu, danych teleadresowych lub brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych będzie skutkować pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania
informacji do uczestnika.
10.
Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów
niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą dyskwalifikowane.
11. Lista zwycięzców Konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora:
www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook
w terminie do 23.04.2020. Nagrodzeni autorzy udzielą licencji na nagrodzone utwory literacie w celu
wydruku i publikacji antologii konkursowej oraz publikacji wybranych utworów w miesięcznikach Mały
Promyczek, Promyczek Dobra i Mały Przewodnik Katolicki.
Wzór umowy znajduje się w Załączniku nr 1.
12.
Nagrodzone wiersze będą sukcesywnie zilustrowane dla potrzeb miesięcznika „Promyczek
Dobra” oraz wydane drukiem przez Wydawnictwo Promyczek w antologii poezji religijnej dla dzieci
pt. „Promyki dobroci i radości cz.2”. Każdy nagrodzony autor otrzyma 5 sztuk egzemplarzy publikacji.
13. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia przez zwycięzcę
wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.

14. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie
pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.
15. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu
i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.
16. Konkurs będzie przebiegał wg harmonogramu prezentowanego w Załączniku 2.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem uczestnicy
Konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również
dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4,
33-300 Nowy Sącz.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
5. Organizator powiadomi pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję
na adres podany przez uczestnika.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator Konkursu:
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które
zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo przeglądania, żądania
aktualizacji lub usunięcia danych.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości,
z której pochodzi, oraz wizerunku w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach
prasowych, na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa PROMYCZEK
w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie zgody znajdującej się poniżej. Uczestnik
Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia
zwycięzcy odbioru nagród.

Karta Zgłoszenia uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko, wiek autora pracy …………………………………………...………………….…………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………… Kod pocztowy i miasto ……………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że jestem autorem wierszy przekazanych na Konkurs oraz że nie naruszają one
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
Literackiego „Promyki miłości”, i jestem świadomy/a, że przesłana przeze mnie praca staje
się własnością organizatorów Konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie i publikację pracy literackiej poprzez jej publikację,
ekspozycję, publikację fragmentów na stronie www.promyczek.pl, w serwisach społecznościowych
(Facebook, YouTube), w programach telewizyjnych oraz na pozostałych polach eksploatacyjnych wraz
z podaniem moich danych (imienia, nazwiska, miejscowości).

………………………

………..……

…………………………………………………………………

Miejscowość

Data

Podpis uczestnika/autora

Załącznik 1

UMOWA LICENCYJNA
zawarta dnia ………………………………………… 2020 r. w Nowym Sączu, Polska
pomiędzy:
Panem/Panią………………………...………………………………… (imię, nazwisko, pesel),
zamieszkałym/ą…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym Licencjodawcą
a
Wydawnictwem Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, z siedzibą w Polsce, 33-300 Nowy
Sącz, Plac Kolegiacki 1, NIP: 734-20-15-534, REGON: 005705739-00112, reprezentowanym
przez …………………………………………….. – Dyrektora, zwanym dalej Licencjobiorcą
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków udzielenia przez Licencjodawcę
zgody na wykorzystanie przez Licencjobiorcę utworu literackiego/utworów literackich*
o następujących tytułach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami utworu
literackiego/utworów literackich* w zakresie niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.

3. Z tytułu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Licencjodawca przyjmuje
odpowiedzialność, a w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko
lub z tytułu praw pokrewnych, lub innych osób dochodzących praw do utworu
literackiego/utworów
literackich*,
Licencjodawca
zwalnia
Licencjobiorcę
z odpowiedzialności zobowiązując się do zaspokojenia ich słusznych roszczeń zamiast
Licencjobiorcy.
4. Licencjobiorca oświadcza, że przy wykorzystaniu utworu literackiego/utworów
literackich* będzie w pełni respektować dobra osobiste ich twórców i artystów
wykonawców lub ewentualnie wszelkich innych uprawnionych osób. W takim samym
zakresie Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych
przysługujących podmiotom wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
§2
1. Licencjodawca na mocy niniejszej umowy udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Polski) na okres
bezterminowy celem wykorzystania utworu literackiego/utworów literackich* do wydania
w formie: konkursowej antologii poezji, wydania w czasopismach, oraz publikacji w sieci
Internet. A w szczególności na następujących polach eksploatacyjnych:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dzieła, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową w tym zapisu na dyskach DVD,
lub analogową, techniką zapisu komputerowego, na jakimkolwiek nośniku,
a w szczególności: na nośnikach papierowych, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD i DVD),
b) publiczne wykonanie, wystawienie, w tym udział w niekomercyjnych pokazach,
konkursach i festiwalach, wydarzeniach o charakterze religijnym organizowanym przez
Licencjobiorcę;
c) wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski w formie wydawnictwa książkowego
(konkursowej antologii poezji religijnej) w formie zbiorczego wydania utworów
literackich w nakładzie 5000 szt. (sł. pięć tysięcy sztuk).
d) publikacja utworu literackiego/utworów literackich w miesięcznikach Mały Promyczek,
Promyczek Dobra, Mały Przewodnik Katolicki

e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono;
f) publikacją utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w tym sieci Internet na stronie www.promyczek.pl oraz
portalach społecznościowych Licencjobiorcy.
g) wykorzystanie całości lub fragmentów Dzieła do celów promocyjnych i reklamy;
2. Licencjobiorca zobowiązuje się nie produkować, nie rozpowszechniać i nie upoważniać
inne osoby, w sposób bezpośredni lub pośredni, do utworu literackiego/utworów
literackich* objętych licencją wymienioną w niniejszej umowie poza Terytorium Polski,
oraz świadomie nie odsprzedawać licencji na utwór literacki/utwory literackie* osobom
trzecim, które zamierzają sprzedać ją lub prawdopodobnie sprzedadzą poza terytorium
Polski.

1.

2.

3.

4.

§3
Licencjobiorca zobowiązuje się do produkcji i dystrybucji utworu literackiego/utworów
literackich* w całości i zobowiązuje nie edytować, nie zmieniać, nie dodawać, nie usuwać
i nie korygować fragmentów utworu literackiego/utworów literackich*. Licencjobiorca
zobowiązuje się nie zmieniać i nie usuwać tytułów utworu literackiego/utworów
literackich*, usuwać imienia, nazwiska i pseudonimu autora.
W ramach udzielonej przez Licencjodawcę zgody, Licencjobiorca jest uprawniona
do wykorzystania fragmentów utworu literackiego/utworów literackich* w celu promocji
lub reklamy.
Licencjobiorca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania reklamowe, marketingowe
i promocyjne dotyczące dystrybucji utworu literackiego/utworów literackich* wyłącznie
na terytorium Polski i dla polskiej wersji językowej.
Licencjobiorca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt 5 egzemplarzy wydania
książkowego (konkursowej antologii poezji) działa Licencjodawcy będącym autorem
utworu literackiego/utworów literackich* na wskazany przez Licencjodawcę adres

§4
W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej umowy, w szczególności
przekroczenia zakresu pół eksploatacji, Licencjodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia
kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

1.
2.

3.
4.
5.

§6
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
Licencjobiorcy.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy polskiej ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83) oraz polskiego
kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wypowiedzenie powyższej umowy Licencyjnej nastąpić może pisemnie pod rygorem
nieważności z 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednej da każdej strony

___________________________
Licencjodawca

*

niepotrzebne skreślić

____________________________
Licencjobiorca

Załącznik 2
Harmonogram Konkursu Literackiego „Promyki dobroci i radości”
20.12.2019 r.
29.02.2020 r.
do godz. 23:59
20.03.2020 r.
22-31.03. 2020 r.
1-29.04.2020 r.
23-26.04.2020 r.

Ogłoszenie Konkursu
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
Obrady Jury
Telefoniczne powiadomienie laureatów o nagrodzie
Podpisanie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich przez
laureata.
Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja utworów podczas Targów
Wydawców Katolickich w Warszawie

