
Regulamin Konkursu 
na tekst publicystyczny i reportaż  

na temat 
„Kultura w pandemii – pandemia w kulturze”  

 
 

§ 1 
Organizatorzy 

Organizatorami Konkursu na tekst publicystyczny i reportaż na temat – „Kultura w pandemii - 
pandemia w kulturze” (dalej „Konkurs”) są: 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa 
(dalej „ZAiKS”) działające jako organizator Konkursu z inicjatywy Sekcji Autorów Prac 
Publicystycznych, 
Towarzystwo Dziennikarskie z siedzibą w Warszawie ul. Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 
Warszawa 
Fundacja Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie Pałac Kultury i Nauki, XII piętro plac Defilad 
1, 00-901 Warszawa 
 
dalej określani łącznie jako „Organizatorzy”. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone teksty oryginalne, dotychczas niepublikowane w 
kraju, ani za granicą, niezgłaszane w innych konkursach. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do niepublikowania tekstu zgłoszonego do Konkursu do 
czasu rozstrzygnięcia Konkursu.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik, 
zgłaszający tekst jest jego autorem lub współautorem oraz że jest on wynikiem jego 
osobistej, oryginalnej twórczości, wolnym od wad prawnych  i jakichkolwiek roszczeń 
osób trzecich. 

5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność, zwalniając w tym zakresie 
Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku, gdy osoba trzecia 
będzie sobie rościć prawa do zgłoszonego przez nich tekstu oraz, gdy jego treść będzie 
sprzeczna z prawem lub będzie naruszać prawa osób trzecich (oświadczenie - załącznik 
nr 2 Regulaminu). 

6. Teksty naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy mogą zostać 
wyłączone przez Organizatorów z udziału w Konkursie. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad 
przeprowadzenia Konkursu, wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 3 
Temat 

1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie tekstu publicystycznego i/lub reportażu na 
temat – Kultura w pandemii - pandemia w kulturze. 



2. Zgłoszony do Konkursu tekst powinien zawierać nie więcej niż 14 tysięcy znaków 
znormalizowanego tekstu (w tym spacje i znaki interpunkcyjne). 

3. Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w Konkursie w jednej lub obu jego kategoriach. 

 

§ 4 

Zgłoszenie tekstu do Konkursu 
1. Uczestnicy zgłaszają teksty do Konkursu przesyłając je na dedykowany Konkursowi 

adres poczty elektronicznej: konkurs@civitas.edu.pl.  
2. Uczestnicy przesyłają dwa oddzielne pliki zawierające:  

 
Pierwszy – tekst pracy konkursowej, opatrzony godłem w formacie WORD, 
 
Drugi – sporządzony według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu w 

formacie PDF/JPG – następujące dane autora: 
 

1) godło,  
2) tytuł tekstu/reportażu  
3) imię i nazwisko autora  
4) data i miejsce urodzenia 
5) adres e-mail  
6) numer telefonu  
7) adres korespondencyjny 
 
oraz niezbędne oświadczenia i zgody, w tym na przetwarzanie podanych danych osobowych 

przez Organizatorów w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, opublikowania jego 

wyników, przyznania oraz wypłaty nagród i ewentualnego kontaktu ze strony Organizatorów 

w sprawach związanych z Konkursem.  

 
Plik, zawierający wzory oświadczeń proszę wydrukować i podpisać oraz zeskanowany odesłać 
najpóźniej w momencie przekazania pliku z tekstem pracy konkursowej. Ocenie podlegać będą 
tylko kompletne zgłoszenia. 
 

§ 5 
Czas trwania Konkursu 

1. Zgłoszenia tekstów do Konkursu mogą być dokonywane począwszy od dnia 15 lutego 
2021 roku do dnia 15 maja 2021 roku. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 roku. 
 

§ 6 
Jury 

1. Teksty nadesłane na Konkurs oceni Jury Konkursu powołane przez Organizatorów. 
2. Jury Konkursu składa się z pięciu członków - po dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia 

Autorów ZAiKS i Towarzystwa Dziennikarskiego oraz jeden przedstawiciel Katedry 
Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. 

3. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny. 
 

mailto:konkurs@civitas.edu.pl


§ 7 
Nagrody i wyróżnienia 

1. Pula nagród i wyróżnień w Konkursie, ufundowanych przez Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS, wynosi 74.000 złotych. 

2. Laureatom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: 
 

1) pierwsza nagroda w obu kategoriach - 15 tysięcy złotych 
2) po dwie drugie nagrody w obu kategoriach - każda po 8 tysięcy złotych 
3) po trzy wyróżnienia w obu kategoriach - każde po 2 tysiące złotych 

 
3. Wskazane w ust. 1 i 2 kwoty nagród i wyróżnień podane zostały w kwotach brutto  

i podlegać będą opodatkowaniu, stosownie do brzmienia przepisów obowiązujących w 
dacie ich wypłaty przepisów. 

 
4. Organizatorzy zastrzegają, że Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród w 

ramach tej samej puli środków lub jej zmniejszenie. 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

Informacja dotycząca wyników Konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych 
Organizatorów tj.: www.zaiks.org.pl,  www.towarzystwodziennikarskie.pl   
i fundacjacollegiumcivitas.org.pl  oraz na ich fanpage’ach w mediach społecznościowych 
Organizatorów.  
 

§ 9 
Prawa do Utworów 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korzystania z całości lub fragmentów 
nagrodzonych w Konkursie tekstów w celach promocji działalności Organizatorów na 
rzecz rozwoju twórczości publicystycznej, w tym do umieszczenia całości lub 
fragmentów utworów na stronach internetowych Organizatorów – pod adresami 
www.zaiks.org.pl, www.towarzystwodziennikarskie.pl  i fundacjacollegiumcivitas.org.pl 
oraz fanpage’ach w mediach społecznościowych Organizatorów.  

 
2. Organizatorzy nie nabywają autorskich praw majątkowych do tekstów zgłoszonych do 

Konkursu. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Konkurs może być odwołany przez Organizatorów w każdej chwili bez podania 
przyczyn. 

2. Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z Konkursem mogą się kontaktować  
z Organizatorami pod adresem mailowym: konkurs@civitas.edu.pl.  

3. Informacja o danych osobowych  - link do pełnego brzmienia klauzuli informacyjnej 
wraz z oświadczeniem dla uczestnika zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Organizatorzy  
 

http://www.zaiks.org.pl/
http://www.towarzystwodziennikarskie.pl/
http://fundacjacollegiumcivitas.org.pl/
http://www.zaiks.org.pl/
http://www.towarzystwodziennikarskie.pl/
http://fundacjacollegiumcivitas.org.pl/
mailto:konkurs@civitas.edu.pl


Załącznik nr 1  
 

Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania 
danych osobowych przez uczestnika konkursu uniemożliwi Administratorowi 
przeprowadzenie postępowania konkursowego, a w przypadku przyznania nagrody 
pieniężnej uniemożliwi jej wypłatę, jak również uniemożliwi wypełnianie obowiązków 
związanych z obliczeniem i przekazaniem należnej zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych oraz wystawienia dokumentu PIT. 

 

1. Godło ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Tytuł tekstu/reportażu ………………………………………………………………………………………… 
 

3. Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………………………………  
 

4. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………. 
 

5. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………. 
  

7. Adres korespondencyjny………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Podpis uczestnika 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

Oświadczenia i zgody: 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procedury konkursowej w konkursie  „Kultura w pandemii - pandemia w kulturze” 
organizowanym przez Fundację Collegium Civitas przy współpracy  ze Stowarzyszeniem 
Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa (dalej „ZAiKS”) 
działające jako organizator Konkursu z inicjatywy Sekcji Autorów Prac Publicystycznych i  
Towarzystwem Dziennikarskim z siedzibą w Warszawie ul. Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 
Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: 
https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/ochrona-danych-osobowych 
 
 
Czytelny podpis uczestnika 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu na tekst publicystyczny  
i reportaż na temat „Kultura w pandemii – pandemia w kulturze”. 
 

2. Oświadczam, że udostępniając w przyszłości każdorazowo tekst napisany na Konkurs 
udostępnię go ze wskazaniem, że tekst został napisany na Konkurs zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Towarzystwo Dziennikarskie i Collegium Civitas 
lub – stosownie do okoliczności – że został napisany i nagrodzony/wyróżniony w 
Konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Towarzystwo 
Dziennikarskie i Collegium Civitas. 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną do Regulaminu Konkursu Informacją 
o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora. 
 

4. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność, zwalniając w tym zakresie 
Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku, gdy osoba trzecia 
będzie sobie rościć prawa do zgłoszonego przeze mnie tekstu oraz, gdy jego treść 
będzie sprzeczna z prawem lub będzie naruszać prawa osób trzecich. 

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/ochrona-danych-osobowych


 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w 

celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, w celu wyłonienia laureatów oraz 
w celu podania przez Administratora i Współorganizatorów konkursu - Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS i Towarzystwo Dziennikarskie do publicznej wiadomości informacji o 
laureatach konkursu.*  

 
6. Wyrażam zgodę na upublicznianie przez Administratora i Współorganizatorów 

konkursu - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Towarzystwo Dziennikarskie mojego 
wizerunku jako laureata, przy czym wizerunek będzie stanowił cześć materiałów 
publikowanych  w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym.* 

 
* Administrator informuje, że wyrażenie zgód jest dobrowolne. Brak udzielenia zgód uniemożliwi 
Administratorowi przeprowadzenie postępowania konkursowego lub uniemożliwi upublicznienie 
wizerunku laureata. Administrator informuje również, że raz udzielona zgoda może być w każdej chwili 
wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ważność przetwarzania danych osobowych, które 
nastąpiło przed jej wycofaniem. 

 

Data, miejscowość ………………………………………………………………….. 
 
imię i nazwisko………………………………………………… 
 


