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Ogólnopolski konkurs na bajkę o prawach człowieka 

1 października – 20 listopada 2014 
 
 

 REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest: 
Zespół Edukacyjny i Grupa Lokalna w Krakowie 
Stowarzyszenie Amnesty International  
ul. Piękna 66a, lok. 2, I piętro 
00-672 Warszawa 

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat praw i wolności każdego 
człowieka oraz zachęcenie do samodzielnego zwiększania świadomości w tym 
zakresie. 

3. Konkurs będzie trwał od 1 października 2014 do 20 listopada 2014. Ogłoszenie 
wyników nastąpi 6 grudnia 2014. 

4. Konkurs jest otwarty, nie ustalono żadnych kategorii wiekowych. 

5. Do konkursu można zgłaszać utwory literackie zgodne z tematem konkursu, nie 
publikowane dotąd w książkach, czasopismach, ani w internecie. 

6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace nie przekraczające 18 000 znaków, 
jedynie w określonym gatunku literackim jakim jest bajka.  

7. Do każdego utworu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi 
załącznik do regulaminu, zawierający następujące dane: imię i nazwisko oraz 
pseudonim (organizator będzie przekazywał komisji anonimowe prace), adres 
korespondencyjny i/lub adres e-mail, numer telefonu oraz odręczny podpis. 
Odpowiedzi pozbawione wymienionych danych nie będą brane pod uwagę. 

8. Utwory należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: moral@amnesty.org.pl  lub 
pocztą tradycyjną na adres: Konkurs Morał dla Dyktatora, Koźmice Wielkie 719,  
32-020 Wieliczka. 

9. Termin nadsyłania utworów mija 20 listopada 2014 r. o godz. 29:59. W przypadku 
poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. 

10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie oceny komisji konkursowej.  

11. Autorzy nagrodzeni w konkursie zostaną poinformowani indywidualnie (mailowo lub 
telefonicznie), a ich nazwiska lub pseudonimy, na ich osobistą prośbę, opublikowane 
na stronie konkursu. 

12. Organizator pokrywa koszty wysyłki nagród. 

13. Nagrodami w konkursie dla laureatów 3 pierwszych miejsc będą zestawy książek 
ufundowane przez Wydawnictwo Czarne. 



14. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani wymianie na ekwiwalent 
pieniężny.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwanie lub 
odwołanie konkursu bez podania przyczyny. 

16. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

17. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje regulamin oraz poniższe 
oświadczenia: 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych 

uczestnika konkursu i jego opiekuna prawnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu „MORAŁ DLA DYKTATORA”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

II. Oświadczam, że jestem autorem dzieła literackiego zgłoszonego do konkursu, 

posiadam do dzieła określonego w pkt. II nieograniczone prawa autorskie, zarówno 

osobiste jak i majątkowe. Oświadczam ponadto, że przedmiotowe dzieło nie jest 

obciążone żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich, ani nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 


