Regulamin konkursu „Kryminał na 100-lecie AGH”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji konkursu „Kryminał na 100-lecie
AGH” zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, zwana dalej „AGH” lub „Organizatorem”.
Konkurs ma na celu wyłonienie dziesięciu najlepszych opowiadań kryminalnych lub
sensacyjnych, w których kampus oraz społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej
stanowią motyw wiodący opowiadania.
Opowiadania powinny nawiązywać do stuletniej historii AGH oraz uwzględniać jeden z
wybranych wątków:
1) Laboratoria AGH (np. komora bezechowa w Laboratorium Akustyki Technicznej;
Mikroskop Elektronowy Titan Cubed w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii
Elektronowej; Laboratorium Wysokich Napięć; Laboratorium
Wizualizacji
Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości czy Kopalnia Doświadczalna AGH);
2) Prometheus – najszybszy polski superkomputer, zlokalizowany w Cyfronet AGH,
3) kampus AGH (np. budynek główny A-0 przy al. A. Mickiewicza 30, historyczna
siedziba władz Uczelni; Biblioteka Główna AGH; Akademickie Centrum
Materiałów i Nanotechnologii AGH czy Centrum Energetyki);
4) Miasteczko Studenckie AGH;
5) działalność kół naukowych oraz innych organizacji studenckich;
6) Barbórka - obchody górniczego święta w AGH;
7) Juwenalia;
8) 20 października 1919 r. - uroczyste otwarcia Akademii Górniczej w auli
Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego lub 15 czerwca
1923 r. - położenie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego gmachu
Akademii Górniczej;
9) trudne lata wojenne (np. zrzucenie z dachu budynku głównego rzeźby św.
Barbary; zajęcie w latach 1939-1945 gmachu głównego przez okupacyjny rząd
niemieckiej Generalnej Guberni; działalność Akademii w konspiracyjnym
podziemiu);
10) badania naukowców z AGH (np. poszukiwania złotego pociągu; produkcja
księżycowego pyłu; poszukiwanie skutecznej terapii w leczeniu wirusa Zika,
badania akustyczne na Spitsbergenie).
Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie z całej
Polski.
Jedna osoba/uczestnik może nadesłać jeden tekst konkursowy (jedno opowiadanie).
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.
Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela Biuro Prasowe AGH pod adresem:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza
30, 30-059 Kraków, bud. A-0, pok. 324a, nr tel. 12 617 49 22, 12 617 49 60, email: bprasowe@agh.edu.pl.

§ 2.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie opowiadania konkursowego w formie
pliku Microsoft Word z rozszerzeniem .doc lub docx. na adres: bprasowe@agh.edu.pl,
wpisując w temacie wiadomości „Kryminał na 100-lecie AGH” wraz z wypełnioną,
podpisaną i zeskanowaną Kartą zgłoszenia.
2. Opowiadanie konkursowe musi posiadać tytuł i może liczyć między 15 000 a 30 000
znaków (ze spacjami).
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 23.59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu opowiadań
konkursowych lub kontakcie poprzez e-mail, wynikające z nieprawidłowości w
działaniu: usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty
elektronicznej lub komputera Uczestnika.
§ 2.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

2.
3.
4.
5.

Oceny nadesłanych opowiadań konkursowych dokona Jury, w którego skład wchodzić
będą
członkowie
Komitetu
Organizacyjnego
Jubileuszu
100-lecia
AGH,
przedstawiciele Biblioteki Głównej AGH oraz Wydawnictw AGH, a także autor
powieści o tematyce kryminalnej.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3 czerwca 2019 roku na stronach internetowych:
www.agh.edu.pl, www.100lat.agh.edu.pl oraz w kanałach społecznościowych AGH.
O wynikach Konkursu Organizator poinformuje każdego nagrodzonego Uczestnika
telefonicznie lub mailowo w dniu ogłoszenia wyników.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków określonych
w Regulaminie,
3) niezadowalającego poziomu literackiego opowiadań konkursowych.
§ 3.
Nagroda pieniężna

1. Autorzy dziesięciu zwycięskich opowiadań kryminalnych otrzymają nagrody pieniężne.
Jury przyzna dziesięć równorzędnych nagród – każda w wysokości 3 tys. zł.
2. Wypłata nagród nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez autorów
najwyżej ocenionych opowiadań.
3. Nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nagroda zostanie wypłacona po jej pomniejszeniu o kwotę podatku z zastosowaniem
odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn.zm.).
§ 4.
Publikacja opowiadań
1. Ze zwycięskich prac powstanie zbiór opowiadań, który zostanie opublikowany przez
Wydawnictwa AGH.
2. Wszelkie koszty publikacji pokrywa Organizator.
§ 5.
Prawa autorskie
1.

2.
3.
4.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia, że osobie zgłaszającej
opowiadanie przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do projektu,
stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).
Tekst opowiadania zgłoszonego na Konkurs musi w całości stanowić oryginalną
twórczość autora pracy, nie może stanowić plagiatu lub być kopią innego utworu lub
utworów lub ani ich fragmentów.
Opowiadanie zgłoszone do Konkursu, nie może naruszać praw autorskich osób
trzecich.
Uczestnik, który prześle tekst konkursowy, w jakikolwiek sposób naruszający prawo
lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia
wszelkich roszczeń tych osób.
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W wypadku podniesienia wobec AGH przez osobę trzecią ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia jej praw autorskich do opowiadania lub jego części,
w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu
naruszenia dóbr osobistych, w związku z korzystaniem przez AGH z nagrodzonej
pracy konkursowej, autor nagrodzonego opowiadania będzie niezwłocznie
zobowiązany wstąpić do sprawy po stronie AGH i zwolnić ją od wszelkich roszczeń,
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z
innymi kosztami.
Do konkursu nie może być zgłoszone opowiadanie które zostało wcześniej
gdziekolwiek opublikowane, bez względu na terytorium.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku stwierdzenia,
że tekst konkursowy był uprzednio publikowany.
Z autorem nagrodzonego opowiadania Organizator zawrze umowę o przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opowiadania. Nagroda, o której
mowa w § 3 ust. 1, stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz AGH autorskich
praw majątkowych oraz praw zależnych do opowiadania.
Przeniesienie praw zależnych, rozumiane jako prawo do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zależnych, obejmuje uprawnienie Organizatora do dokonania
korekty oraz zlecenia dokonania korekty nagrodzonego tekstu.
§ 6.
Dane osobowe

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak
imię i nazwisko adres, adres mailowy, numer telefonu dla potrzeb Konkursu oraz, w
przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska autora do wiadomości publicznej.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej „RODO”.
3. Podanie danych osobowych w Karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Konkursie.
4. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia jest Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30059 Kraków;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w AGH jest mgr Tomasz Józefko: tel.
12 617 53 25, mail: iodo@agh.edu.pl.
3) dane osobowe podane w Karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia
Konkursu,
wyłonienia
zwycięzcy,
przyznania,
wypłaty
i rozliczenia nagrody pieniężnej oraz w celach podatkowych;
4) odbiorcą danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia będą członkowie Jury
Konkursowego oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania nagrodzonej osoby;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 roku;
6) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną
publikację przez Organizatora nadesłanych opowiadań lub ich fragmentów w mediach.
Uczestnik Konkursu udziela AGH nieodpłatnej i wyłącznej licencji.
4. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, bud. A-0, pok. 324a) oraz na stronach internetowych www.agh.edu.pl
i www.100lat.agh.edu.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie, zamieszczając informację na
stronach
internetowych:
www.agh.edu.pl
oraz
www.100lat.agh.edu.pl,
a w przypadku, gdy zmiana zostanie dokonana po zakwalifikowaniu do udziału w
Konkursie, również na adres poczty elektronicznej Uczestników. Dokonane przez
Organizatora zmiany Regulaminu, są wiążące dla Uczestników Konkursu.
Kontakt:
mail: bprasowe@agh.edu.pl
tel. 12 617 49 22, 12 617 49 60,
Harmonogram Konkursu:
Etap
Ogłoszenie
konkursu,
rozpoczęcie
przyjmowania opowiadań kryminalnych
Ocena tekstów konkursowych
Ogłoszenie
wyników
konkursu
na
opowiadania kryminalne
Przygotowanie
i
publikacja
zbioru
opowiadań

Termin
4.03.-30.04.2019
01.05- 31.05.2019
03.06.2019
czerwiec-październik 2019 r.

