Regulamin konkursu
„Uchodźcy i my. Twoja opowieść”

§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem konkursu „Uchodźcy i my. Twoja opowieść” (dalej: Konkurs) jest Instytut Literatury
z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków, NIP 6762562774, REGON 382684867,
wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod numerem 112/2019 (dalej: Organizator).
2. Nabór prac na konkurs rozpoczyna się 30 czerwca 2022 roku i trwa do 30 września 2022 roku.
3. Wysłanie pracy oznacza zgodę na jej publikację oraz przekazanie do opracowania naukowego
przez zespół socjologów.
4. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
– pierwsza nagroda – 4000 zł
– druga nagroda – 3000 zł
– trzecia nagroda – 2000 zł
– dziesięć wyróżnień po 1000 zł
5. Prace nagrodzone i wyróżnione, a także dodatkowo prace wskazane przez Jury jako najbardziej
wartościowe zostaną opublikowane. Liczba opublikowanych prac zależna jest od wyboru Jury.
6. Za pracę przeznaczoną do publikacji w antologii pokonkursowej, a nienagrodzoną, autor otrzyma
500 zł.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda pełnoletnia osoba, która do 30 września
2022 roku do godz. 23:59 prześle swój tekst poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu
<www.uchodzcyimy.pl>.
2. Nadesłany tekst, w postaci autorskiego dziennika, pamiętnika, wspomnień lub innej formy
literackiej, winien obejmować (częściowo lub w całości) okres od 24 lutego do 30 września 2022
roku. Tekst powinien zostać przesłany w postaci pliku z rozszerzeniem .rtf, .doc, .docx, .odt. Prace
w formacie PDF nie będą oceniane. W nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko oraz imię
Uczestnika, a także tytuł jego pracy.
3. Tematem zgłaszanej do Konkursu pracy powinny być doświadczenia związane z wydarzeniami,
które po 24 lutego 2022 roku stały się udziałem autora – osoby aktywnie włączającej się w wielką
akcję pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy jako:

a) Gospodarz, czyli osoba goszcząca przybyszy w swoim domu
b) Organizator, czyli osoba organizująca system pomocy (urzędnik, członek organizacji
społecznej, osoba duchowna, wolontariusz), także osoba, która w ramach swoich
obowiązków służbowych była zaangażowana w działania na rzecz wsparcia uciekinierów
przybywających do Polski.
4. Praca nie powinna przekraczać 20 000 znaków ze spacjami.
5. Tekst nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej
uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może
naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
6. Uczestnik powinien zmienić nazwy miejscowości i personalia bohaterów innych niż własne i
dotyczące jego rodziny. Adnotację o tym trzeba umieścić na końcu pracy.
7. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani
publikowane drukiem lub w internecie.
8. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Instytutu Literatury oraz członkowie Rady Programowej
Instytutu Literatury.

§ 3 Jury
1. Oceny nadesłanych tekstów dokona Jury wybrane przez Organizatora, które spośród nadesłanych
prac wybierze zwycięskie.
2. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu
nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej podczas uroczystości przyznania nagród.
3. Jury, oceniając prace, kierować się będzie autentycznością i oryginalnością opisanej historii,
ocenianymi według własnego uznania. Walory literackie będą miały znaczenie drugorzędne.
4. Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie będzie osiągała zadowalającego poziomu merytorycznego i
artystycznego, Organizator przyznaje sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagród uczestnikom
Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody Specjalnej Dyrektora Instytutu
Literatury – w postaci honorarium i publikacji pracy.
6. Tryb pracy Jury reguluje wewnętrzny regulamin oznajmiony członkom Jury przez Organizatora.

§ 4 Ogłoszenie i przyznanie nagród
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora 3 grudnia 2022 roku
w Salonie Literackim Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20 w Krakowie, a następnie poprzez
publikację na stronie <www.uchodzcyimy.pl>. W razie wyjątkowo dużej liczby nadesłanych na

konkurs tekstów Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia tego terminu, o czym
poinformuje uczestników drogą mailową.
2. Warunkiem otrzymania nagrody lub wynagrodzenia z tytułu przyjęcia do publikacji w antologii
pokonkursowej, zgodnie z § 1 ust. 6, jest osobiste stawiennictwo Uczestnika na uroczystości
ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku okoliczności losowych uczestnika może
reprezentować osoba upoważniona na piśmie, ale w porozumieniu z Organizatorem.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Uczestnika z Organizatorem umowy
wydawniczej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby nagroda w postaci wydania zwycięskich tekstów
nakładem Instytutu Literatury została zrealizowana w terminie do 31 maja 2023 roku.
5. Zwycięskie prace oraz pokonkursowa antologia zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka
Kwartalnika „Nowy Napis”. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji nagrodzonych tekstów,
a także publikacji ich w całości lub we fragmentach oraz zobowiązuje się zapewnić fachową
oprawę graficzną i promocję zwycięskich projektów.
6. Wysokość nakładu antologii zwycięskich tekstów wyznacza Dyrektor Instytutu Literatury,
zasięgając opinii Przewodniczącego Jury.
7. Honorarium autorskie wypłacane jest do 30 dni od daty podpisania umowy z Instytutem Literatury
oraz dostarczenia do Instytutu Literatury prawidłowo wypełnionego rachunku.
8. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomione minimum pięć dni roboczych
przed datą ogłoszenia wyników.
9. Po zakończeniu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac konkursowych
zespołowi specjalistów w celu wykonania analizy socjologicznej.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. W Instytucie
Literatury powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem:
sekretariat@instytutliteratury.eu. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu i
ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej przez Uczestników. Dane osobowe nie
są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Dane osobowe są przechowywane
nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po
rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem laureata, z którym zostanie zawarta umowa wydawnicza.
Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody, do ich przenoszenia oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu.
Dane osobowe Uczestników pochodzą bezpośrednio od Uczestników.

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki
uczestnictwa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą do
Organizatora.
4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy kierować na
adres uchodzcyimy@instytutliteratury.eu.

