Regulamin
Konkursu Literackiego
CZWARTA STRONA NEW ADULT
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§1
Organizator i czas trwania konkursu
Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000123127, NIP 7780164955, REGON
630135117, zwane dalej "Organizatorem” oraz Maszyna do Pisania – szkoła
warsztatów pisarskich z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP
7641794345.
Konkurs rozpoczyna się dnia 01 stycznia 2018 roku i trwać będzie do dnia 30 czerwca
2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 października 2018 roku podczas
22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W uzasadnionych przypadkach
termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.
Celem konkursu jest wyłonienie laureata nagrody głównej Konkursu oraz dwóch
wyróżnionych prac. Konkurs odbywa się pod hasłem: CZWARTA STRONA NEW
ADULT.
Informacja o ogłoszeniu Konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na
stronie internetowej www.czwartastrona.pl.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy
weneedya@czwartastrona.com.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs Literacki
CZWARTA STRONA NEW ADULT”.
§2
Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem, zamiennie Autorem) może być
każda osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich, która do
dnia 30 czerwca 2018 roku włącznie prześle na adres
weneedya@czwartastrona.com.pl powieść swojego autorstwa, napisaną w języku
polskim, o tematyce spełniającej warunki Konkursu (dalej zwaną "Utworem").
Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby
niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za
zgodą opiekuna prawnego. W przypadku, gdy taka osoba zwycięży w Konkursie,
warunkiem uzyskania nagrody jest przesłanie do Organizatora na adres e-mail
weneedya@czwartastrona.com.pl skanu podpisanego przez opiekuna prawnego
oświadczenia o jego zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie (oświadczenie musi
zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika i czytelny podpis opiekuna prawnego).
Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną
twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, musi być wolny od wad prawnych i nie
może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utworem
konkursowym nie może być tekst, który częściowo lub w całości był publikowany w
którymkolwiek z mediów lub został zgłoszony do innego konkursu.
Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej
warunków spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
§3

Tematyka prac
Utwór konkursowy musi zawierać się w obszarze tematycznym z zakresu
literatury obyczajowej New Adult. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest powieść.
§4
Zasady Konkursu
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega przesłaniu Utworu w formacie PDF do dnia
30 czerwca 2018 roku (decyduje data maila) na adres mailowy
weneedya@czwartastrona.com.pl. W tytule maila należy napisać "KONKURS NEW
ADULT".
2. Minimalna objętość Utworu to 10 arkuszy wydawniczych, czyli 400 tys. znaków
liczonych razem ze spacjami.
3. Zgłoszenie powinno zawierać dane Autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę
urodzenia, telefon kontaktowy i adres e-mail.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27 października 2018 roku podczas 22.
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz poprzez zamieszczenie na
stronie www Organizatora Konkursu (www.czwartastrona.pl) informacji o
rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuł nagrodzonego Utworu oraz imię i
nazwisko Autora.
5. Oceny nadesłanych Utworów i rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w składzie:
Milena Buszkiewicz – przedstawiciel Organizatora, Martyna Senator – autorka, Maja
Kłodawska – booktuberka. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie może zostać
skutecznie zaskarżone do sądu.
6. Nagrodą główną w konkursie jest publikacja Utworu w języku polskim przez
Wydawnictwo Poznańskie.
7. Organizator, oprócz nagrody głównej przyzna dwa wyróżnienia. Wyróżnieniem jest
wybrany kurs w Maszynie do Pisania (stacjonarny, grupowy) do zrealizowania do
końca 2019 roku. Wyróżnienia nie można wymieniać na świadczenia pieniężne.
Wyróżnienia nie można przekazać innej osobie.
8. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagród i
wyróżnień.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie
maszynopisu.
10. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani
wyróżnione w Konkursie.
11. Utwory, które nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikację. W takim
przypadku Organizator może skontaktować się z Autorem Utworu najpóźniej w ciągu
1 roku od zakończenia Konkursu.
§5
Odbiór nagrody
1. O przyznaniu nagrody głównej oraz wyróżnień Uczestnik konkursu zostanie
powiadomiony mailowo, na adres przesłany wraz z Utworem. Brak odpowiedzi na
mail o przyznaniu nagrody głównej lub wyróżnienia w ciągu 7 dni od jego wysłania,
powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody głównej lub wyróżnienia, bez względu na
przyczynę nieodebrania maila.
2. Nagrodę główną oraz wyróżnienie może odebrać Uczestnik Konkursu, którego praca
została nagrodzona lub osoba przez niego notarialnie upoważniona do odbioru
nagrody. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia

będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki
losowe) Organizator Konkursu może przedłużyć termin do odbioru nagrody.
3. Nagroda główna oraz wyróżnienia zostaną wręczone najpóźniej w terminie do dnia 31
maja 2019 roku.
4. Laureat konkursu i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do żądania
zamiany nagrody na inną, bądź odstąpienia nagrody innej osobie.
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§6
Postępowanie reklamacyjne
Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora
wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem
poczty decyduje data stempla pocztowego.
Przedmiotem postępowania reklamacyjnego mogą być wyłącznie uchybienia natury
formalnej w toku postępowania konkursowego.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji).
Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora.

§7
Postanowienia końcowe
1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu
i wyraża zgodę na wykorzystywania swoich danych osobowych do celów Konkursu;
jednocześnie ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
2. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie
mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd
siedziby Organizatora.

Wydawnictwo Poznańskie
Poznań, 01 stycznia 2018 rok

