Warszawa, 7.02.2020

8. Konkurs Poetycki Fundacji Duży Format,
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Duży Format.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach
twórczych) przed debiutem i po debiucie, czyli publikacji z ISBN, w tym elektronicznej.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 30 kwietnia 2020 roku na adres:
konkursdf@gmail.com
a. zestawu 10. wierszy w jednym pliku w formacie .rtf, .doc lub .docx;
b. nazwę pliku musi stanowić nazwisko, imię i człon: „konkurs po” lub „konkurs przed” –
mówiący o kategorii, w której występuje autor (przykład: jan_kowalski_konkurs_przed.doc)
c. w temacie maila należy wpisać: „Konkurs - debiut” lub „Konkurs - po debiucie”
d. W pliku i w treści maila prosimy o wpisanie danych:
* imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu
* krótka nota biograficzna oraz tytuły wydanych dotąd książek (jeżeli takie były) z rokiem
wydania i nazwą wydawcy.
Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Nominowani do nagrody będą proszeni o dosłanie w terminie 5 dni od daty ogłoszenia
nominacji zestawów konkursowych, poszerzonych do, minimum, 30 wierszy – zestawów
biorących udział w wyłonieniu zwycięzców konkursu.
6. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę w każdej z dwóch kategorii.
a. Kategoria dla autorów przed debiutem książkowym.
b. Kategoria dla autorów po debiucie książkowym.
7. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu, wybranego przez
jury tomiku wierszy (w każdej z dwóch kategorii).
8. Każdy zwycięski tomik
a. zostanie wydany w nakładzie 200 egz. (wydanie pierwsze)
b. w formacie A5, z oryginalnym projektem okładki,
c. autor otrzyma 20 egz. autorskich,
d. pozostałe egzemplarze będą dystrybuowane przez Fundację Duży Format,
e. każdy autor, po podpisaniu umowy licencyjnej z wydawcą – Fundacją Duży Format – otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 20 proc. sumy od sprzedanych tomików jego autorstwa.
10. Nagrodą dla laureatów będą również czytniki PocketBook, których fundatorem jest
PocketBook Internagonal SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), reprezentowana w Polsce przez
firmę PRcontext – panią Karinę Sękowską z siedzibą (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10
m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60. Wraz z czytnikami PocketBook zostaną
przekazane protokoły, które stanowią potwierdzenie nabycia urządzenia i podstawę realizacji
świadczeń gwarancyjnych.
11. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagród w Warszawie
podczas 8. Festiwalu Dużego Formatu, dnia 17.10.2020.
12. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie konkursowego zestawu wierszy
traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2020 roku. Laureaci zostaną
powiadomieni drogą mailową o jego wyniku. Werdykt zostanie udostępniony m.in. na stronie
www.fundacjadf.pl.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.
15. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Duży Format z siedzibą przy
ul. Głębockiej 56c lok. 53, 03-287 Warszawa; dane osobowe uczestników zbierane są w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich usunięcia i poprawiania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizator

