
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu, zwana
dalej Fundacją.
2. W konkursie mogą brać udział studenci studiów I, II i  III  stopnia, absolwenci oraz pracownicy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwani dalej Uczestnikami.
3.  Zadaniem  Uczestnika  jest  samodzielne  stworzenie  tekstu  odpowiadającego  gatunkowym
wymogom formy opowiadania.
4. Wymagania dotyczące tekstów konkursowych:
a) Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedno opowiadanie,
b) opowiadanie nie może być wcześniej opublikowane ani brać udziału w innym konkursie,
c) objętość tekstu nie może przekraczać 15 000 znaków ze spacjami,
d) opowiadanie musi być napisane w języku polskim, zapisane w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf
oraz przesłane jako załącznik na adres: fundacja@umk.pl w regulaminowym terminie,
e) tekst musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi kontaktowymi (adresem e-
mail oraz numerem telefonu).
5. Opowiadania konkursowe należy nadsyłać  do 10 marca 2020 r.  Teksty przesłane po upłynięciu
ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
6.  Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  Uczestnika  regulaminu
konkursu.
7.  Wraz  z  przesłaniem  tekstu  na  konkurs,  Uczestnik  konkursu  oświadcza,  że  jest  on  jego
wyłącznego autorstwa i nie zawiera wad prawnych, a także iż autor odpowiada finansowo za
wszystkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
8. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Jury, powołane przez Fundację. Werdykt Jury konkursu jest
ostateczny
i nie podlega odwołaniu.
9. Jury podejmie decyzję o wyborze najlepszego opowiadania w terminie  do 31 marca 2020 r.
Werdykt  zostanie  ogłoszony  na  stronie  internetowej  www.fundacja.umk.pl  oraz  na  portalu
www.facebook.com/fundacja.umk.
10. Fundacja uhonoruje laureata konkursu nagrodą rzeczową.
11. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury.
12.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na
potrzeby  konkursu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  RODO  z  dnia  25  maja  2018  roku  wraz  z
późniejszymi zmianami.
13. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą
ogłaszane na stronie internetowej: www.fundacja.umk.pl.
14. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 611 22 08.


